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‘Archeologisch’ onderzoek
naar het gekrompen dorp Werendijke
Bernard Meijlink
In de late middeleeuwen was er op Walcheren sprake van een grote
bevolkingstoename. In relatief korte tijd nam het aantal kleine dorpjes snel
toe. Rond 1300 zijn er volgens de bronnen 36 dorpjes. Het begon met de
stichting van een kleine parochie en de bouw van een kerk. Rond de kerk
ontstonden dan langzaam kleinere en grotere dorpjes. De meeste dorpjes
werden naar hun stichter, de ambachtsheer, genoemd. Voorbeelden hiervan
zijn Boudewijnskerke (Boudewijn), Poppekerke (Poppe) en Biggekerke
(Biggo). Andere werden naar een patroonheilige genoemd, bijvoorbeeld
Aagtekerke (Agatha) en Sint Janskerke (Johannes).
Veel van de dorpjes kenden ook weer een snel verval. Enkele bleven
wellicht te klein en lagen te dicht bij een naburig dorp om levensvatbaar
te zijn. Maar veel dorpen kenden een gewelddadig einde tijdens de
zogenaamde ‘Spaanse troebelen’ in de jaren 1572-1574. In het begin
van de Tachtigjarige Oorlog vormde ook Walcheren het strijdtoneel
tussen de Spanjaarden en de Geuzen. Waar Vlissingen en bijvoorbeeld
ook Arnemuiden zich tegen de Spanjaarden hadden gekeerd en op de
hand waren van de Geuzen, bleef Middelburg nog een tijd de koning
van Spanje trouw. In de jaren 1572-1574 lagen de Geuzen in beleg rond
Middelburg. Gedurende deze jaren zou op het platteland van Walcheren
een soort guerrilla gevoerd zijn. Afwisselend de Geuzen en de Spanjaarden
plunderden en verwoestten menig dorp en kerk. Aan het eind van de
‘Spaanse troebelen’ was Walcheren een waar kerkenkerkhof. Volgens
bronnen zou alleen de kerk van Gapinge onbeschadigd zijn.
Vooral omdat er in de jaren erna niet genoeg geld was, niet bij dorpelingen
maar ook niet bij de overheid, konden niet alle kerken en dorpen
wederopgebouwd worden. Er zijn toen bewuste keuzes gemaakt, waarbij
de overheid en bepalende rol had. Zo besloot zij bijvoorbeeld om de
ruïne van Boudewijnskerke verder af te breken en het bouwmateriaal te
gebruiken voor het herstel van het Fort Rammekens. De parochie ging op
in die van Zoutelande en de dorpelingen gingen voortaan aldaar te kerk.
Op deze manier namen ook andere voormalige dorpjes in inwonertal snel
af. Het is om deze reden, waarom ze vandaag de dag ‘gekrompen dorpen’
worden genoemd. Mooie voorbeelden vormen Mariekerke en ook Zanddijk.
Hier is het voormalige ringdorp rond een kerkhof in vorm bewaard. Alleen
ontbreekt van de kerk elk spoor. In Zanddijk is het kerkhof nog steeds (of
eerder opnieuw) in gebruik als begraafplaats, terwijl in Mariekerke het
kerkhof plaats heeft gemaakt voor moestuinen. Inwoners van dit laatste
gehucht melden af en toe de vondst van menselijk botmateriaal.
In 2006 heeft de gemeente Veere het boekje Van Boudewijnskerke tot
Zanddijk uitgegegeven, geschreven door Aad de Klerk. In dit boekje geeft
De Klerk een goede beschrijving van de geschiedenis en de (vermoede)
locatie van de tien bekende gekrompen dorpen binnen de gemeente Veere.
In navolging van dit boekje heeft Stichting Landschapsbeheer Zeeland
(SLZ) het project ‘Gekrompen dorpen’ georganiseerd in samenwerking
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met de gemeente Veere, de provincie Zeeland, Stichting Cultureel Erfgoed
Zeeland (SCEZ) en de Walcherse Archeologische Dienst (WAD). Het
project had als doel om delen van de gekrompen dorpen weer zichtbaar
en beleefbaar te maken. Het bestond uit het plaatsen van uniforme
bebouwde-kom-borden en informatieborden en uit het realiseren van
drie ideeën bedacht door de werkgroepen van bewoners van Werendijke
en Boudewijnskerke en van geïnteresseerden in het gekrompen dorp
Poppekerke.
Werendijke en Porta Coeli
Het vervolg van dit artikel behandelt de ideeën van de werkgroep van
Werendijke en met name het geofysisch onderzoek dat nodig was voor de
realisatie van deze ideeën. Naast het laten maken van een mozaïek waren
ook het plaatsen van kleine kerktorens op de hoeken van de locatie van de
verdwenen kerk en het plaatsen op afstand van een doorkijkvenster met
een reconstructie van hoe het gekrompen dorp er omstreeks 1550 moet
hebben uitgezien doelen. Voor de realisatie van beide laatste ideeën was
een exacte plaatsbepaling nodig van resten van het gekrompen, of in dit
geval liever gezegd: verdwenen dorp met haar kerk. Hiertoe deden SLZ en
de werkgroep een beroep op de Walcherse Archeologische Dienst (WAD).
Zij kwam met het voorstel van een geofysisch onderzoek; een relatief jonge
onderzoeksmethodiek die een stuk efficiënter en doeltreffender kan zijn
dan het reguliere verkennende onderzoek in de vorm van grondboringen
en proefsleuven.

Afbeelding 1.
Uitsnede Werendijke
uit het Panorama
van Walcheren
door Antoon van
Wijngaerde. Museum
Plantin-Moretus,
Prentenkabinet.

Op en rond de plaats van de boerderij en
de minicamping Werendijke (Werendijke 12
bij Zoutelande) stond in de middeleeuwen
het dorpje of gehucht Werendijke. Het
bestond uit het vrouwenklooster Porta Coeli
(Hemelpoort), een kerk en waarschijnlijk
ook enkele boerderijen. Hiervan is vandaag
niets meer te zien. Het klooster is tijdens
de middeleeuwen al opgegeven en de kerk
is tijdens de ‘Spaanse troebelen’ in 1574
verwoest. Hoogstwaarschijnlijk lag iets ten
noorden van het dorp ook een vliedberg.
De veldnamenkaart van voor de Tweede Wereldoorlog verraadt ons op
welk veld de kerk heeft gestaan. Een afbeelding uit 1550, het Panorama van
Walcheren gemaakt door Antoon van den Wijngaerde, laat ons een kerkje
en enkele huizen zien (afbeelding 1). Veel meer weten we niet. De gehele
kerk en eventueel omringende boerderijen zijn in de 16de eeuw gesloopt.
Alleen delen van het woonhuis van de boerderij Werendijke zijn mogelijk
nog van het oude klooster.
Het geofysische onderzoek
Als men in vroegere tijden een gebouw sloopte, dan deed men dat vaak
tot aan de grond. Ondergrondse muurdelen en funderingen liet men
zitten. Deze uitgraven was blijkbaar te veel moeite; ze zaten ook niet in
de weg. Archeologen proberen deze funderingen in kaart te brengen en
kunnen zo een reconstructie van de oude gebouwen en de lay-out van
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het voormalige dorp maken. Maar dan moeten zij wel weten waar ze
moeten zoeken. Voor het onderzoek naar de plaats van de kerk en het
kerkhof van Werendijke is zoals gezegd gebruik gemaakt van geofysisch
bodemonderzoek. De onderzoeksgroep ORBit van de Universiteit Gent
heeft zich hierin gespecialiseerd en heeft op de akker ten westen van de
boerderij Werendijke een onderzoek uitgevoerd.

Afbeelding 2.
Overzicht van het
geofysisch onderzoek
(EMI) met duidelijk
herkenbaar de resten
van de oude weg,
de kerkhofmuur, de
kerk en mogelijk ook
de vliedberg. ORbit/
Universiteit Gent.

Het bodemonderzoek gebeurt door middel van elektromagnetische
inductie (EMI). Het onderzoeksteam van ORBit heeft in parallelle stroken
over het gehele akker met een quad een sensor langzaam voortgetrokken.
In de sensor zitten een zendspoel en verschillende ontvangstspoelen.
De zendspoel wekt een magnetisch veld op, waardoor in de bodem
elektrische stroompjes ontstaan. Deze stroompjes wekken op hun beurt
een tweede magnetisch veld op. Delen van de beide magnetische velden
worden opgevangen door de ontvangstspoelen. En zo wordt de elektrische
geleidbaarheid van de bodem opgemeten. De elektrische geleidbaarheid is
de eigenschap van een materiaal om elektrische stroom te geleiden. Slappe
kleiige grond, bijvoorbeeld, geleidt elektrische stroom beter dan zandige
bodem en veel beter dan een verharde weg of bijvoorbeeld een fundering
van een muur.
Op hetzelfde moment kan door het eerste magnetische veld vanuit de
zendspoel ook de zogenaamde magnetische susceptibiliteit gemeten
worden. Eenvoudig kan worden gesteld dat hiermee gemeten kan worden
in welke mate de bodem magnetisch kan worden gemaakt. En zo kunnen
de onderzoekers verschillen in kaart brengen tussen verschillende soorten
bodem, organisch materiaal, verstoringen van de bodem (bijvoorbeeld
opgevulde sloten) en funderingen van baksteen.
De resultaten zijn spectaculair. De metingen tonen ons duidelijk de oude
wegen, de oude kerkhofmuur, delen van de funderingen van de kerk en
mogelijk ook de plaats van de vliedberg die bij het dorpje heeft gelegen
(afbeelding 2).
Deze resultaten liggen aan de
basis van het gemaakte tafereel
op het doorkijkvenster dat
nu bij Werendijke staat. Dit
tafereel is een zogenaamde
‘artist impression’. De
kunstenaar J. van Bijlevelt
baseerde de tekening op
de beschikbare historische
bronnen om tot een zo reëel
mogelijke reconstructie van
Werendijke rond 1550 na Chr.
te komen. De bronnen zijn
de veldnamenkaart van voor
de Tweede Wereldoorlog
(afbeelding 3), de oude kaarten
van Visscher en Roman uit
1655 en van de gebroeders
Hattinga uit ca. 1750, en het
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Afbeelding 3.
De veldnamenkaart
van de omgeving
van Werendijke.

eerder genoemde Panorama van Walcheren uit 1550. Hij voegde een
sfeervolle impressie toe, zonder de historische juistheid geweld aan te
doen.
Elektromagnetische inductie (EMI) blijkt een veelbelovende methode
bij toekomstige archeologische bodemonderzoeken in het Zeeuwse
gebied. Onlangs is het ook succesvol toegepast bij het traceren van
fundamentsresten van het middeleeuwse kasteel Huis ter Mortiere ten
zuidoosten van Middelburg.
Bernard Meijlink is archeoloog bij de Walcherse Archeologische Dienst (WAD). Hij is
verantwoordelijk voor beleidsformulering en -implementatie, advisering, inhoudelijke en
organisatorische projectbegeleiding, maar steekt ook graag zelf de schep in de Zeeuwse klei op
zoek naar archeologie.
Literatuur
A.P. de Klerk, A.P., 2006, Van Boudewijnskerke tot Zanddijk, gemeente Veere (Domburg 2006).
ORbit, 2012, Geofysisch onderzoek Werendijke, Vakgroep Bodembeheer, Universiteit Gent (Gent
2012).
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Het zeventiende-eeuwse culturele centrum van
de gebroeders Van de Venne in Middelburg (5)
Ronald Rijkse
In aflevering 4 van deze reeks (Nehalennia 181) zijn we verder gegaan met
het voorstellen van de medewerkers aan de Zeeusche Nachtegael. In deze
aflevering komen de laatste contribuanten aan bod.
Jacob Hobius (ca. 1584-1620)
‘D. Jacob Hobius, Burgemeester der stede Brouwershaven’, zo staat hij in de lijst vermeldt. Naast het
bekleden van dit ambt was hij ook nog weesmeester
in dezelfde plaats. Hij was een achterneef van zijn
stad- en tijdgenoot Jacob Cats en dat is misschien
de reden geweest waarom Cats hem in de bundel
heeft opgenomen, hij had immers een behoorlijke
vinger in de pap bij het samenstellen ervan. Hobius
had ook al eerder een lofdicht geschreven voor de
bundel Sinn’ en minne-beelden (1618) van Cats: ‘Op
de drie boucken der Sinne-dichten ende beelden
van den hoogh-gheleerden Heere D(ominus) Jacob
Cats’. Het andere gedicht, en we kennen maar twee
gedichten van hem, verscheen dus na zijn dood in de
Zeeusche Nachtegael onder de titel ‘Visscher-praetie.
Tsamensprekers Steven ende Martijntje Visscherskinderen’. En het is een alleraardigst gedicht waarin
Hobius een levendige dialoog beschrijft tussen
een vissersjongen die net terug is van de visvangst
en zijn meisje. Hun wederzijdse woordenspel van
aantrekken en afstoten zijn op een natuurlijke en niet
hoogdravende manier in taal verwoord. Het is helaas
te lang om hier in zijn geheel weer te geven, maar ik
geef u enkele voorbeelden van Hobius’ gedicht:
Begin van het gedicht
‘Visscher-praetie’
van Jacob Hobius
(Zeeuwse Bibliotheek
/ Beeldbank).

Iuyst als ick omje peys, juyst als ick gae versinnen
Al wat ick dencken can, met mijn verwarde sinnen,
Martijntje, coom je my van passe rechts te moet [juist op het goede
ogenblik],
‘tComt al op een [tegelijk] mijn comst, jou gaen en mijn ghemoet.
De reys is wel gheluckt, het schip is vol en soete,
Dit sal de quade teelt [(haring)vangst] van t’jarent [verleden jaar] wat
versoete;
(...)
En tis een corte reys; T is nu de seste weeck
Meen ick, Martijntje, dat ick van jou deure weeck
Des ochtends met den dach. Sints heb ick moeten wesen
Ghebannen en gherooft van u vermaecklick wesen,
En hebbe moeten sien in plaets van u ghelaet
De stuere [ruw] dolle zee die noyt haer woelen laet.
(...)
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Och scheepje drijft toch heen ick sal my onderwinden,
U roer te vatten aen, en stieren voor de winden
Nae huys, nae ‘tmeysse toe: soo stae ick dan en mael;
Maer wat ist? te vergheefs is dat dan altemael.
Dit is niet te vergheefs dat ick jou mach aenschouwen,
Martijntje, die ick hou de schoonste van ons Schouwen,
Dat ickje noch ghesont en wel te passe sie [in welstand],
En my mach voughen weer, als vooren, by jou sye,
En kussen uwen mont. Martijntje. Bey soet, bey hola [wacht even] Steven,
Je mijd [ontziet] mijn half-cleet [borstlap, beuk] niet, al heb ick corts [zo
net] ghesteven
En roos-ghewijs gheleyt? gaet recht en op je leen [benen],
(...)
Nou Steven allenoech. Men moet sus [zo] by de wegen
Niet mallen, jy en cont gheen dingen overwegen.
Je weet dat onder mijn ghespelen [vriendinnen] vele zijn
Veel bitterder dan gall’, veel suerder als azijn,
Daer isser al nae ‘thoot [die halen zich allerlei dingen in het hoofd]; soo sy
maer yet vernemen,
Sy sullen my terstonts wel op de hoorens nemen [over de hekel halen],
Daerom gaet op jou leen. Steven. Martijntje, dat jou hart
Niet waer soo kout als ijs, off uytter maten hart,
Al dese soeticheyt sou jy my al vergheven;
Dit kusken dat ick jou uyt liefde wilde gheven
Sou jy in danck ontfaen, en toonen niet te min
My noch al meerder gonst om dat ick u bemin.
Off ist jou in de wech [zit het je dwars] dat ick rechts uyt den schepe,
Jae qualick noch aen lant, wat vreuchden heb gheschepe
In u ghesicht, en dat ick vuyl en onghedaen [morsig],
Begrommelt [besmeurd], stijf van ‘tleer, u vrientschap heb ghedaen?
Gheeft my daer van geen schult : Al quaem ick rechts van ‘t kaken
Beharingt en bebloet, als ick maer dese kaken,
Als ick maer eens besaech hoe knap jou lichaem stont,
Ick vlooch u om den hals, en custen u terstont.
(...)
Martijntje. Bey hou Steven,
Wat meenje dat ick ben soo hart as jou schips steven?
Dat ick alleen van hout off yser ben ghemaeckt,
Dat my dan niemants comst off by-zijn en vermaeckt?
Neen neen ick dinck en swijgh, en wilt het my vergheven,
Mijn hert sou jou voor al wel voordeel willen gheven,
Maer weet je wat ick vrees, den aen-caep [aangapen] van de lien,
Die niet een bete vreucht van ons en connen lyen.
En daerom cort en goet, gaet heen, ‘tsou hier niet dooghen
dat jy sus by my gingt, ick wilt oock niet ghedooghen.
Comt liever t’avont eens, dan is elck Catjen grau,
Maer comt oock niet te vroech, off anders crijghj’ een grau.
Steven. Martijntje jou alsoo ; nadient aldus moet wesen,
Ick neem mijn sticken op [ik ga er van door], ick sie wel aen je wesen,
Indien ick jou nu niet van stonden aen verlaet,
J’en liet my flos [aanstonds] niet in, al waeret noch soo laet.
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Een wat lang uitgevallen ‘citaat’, maar het is een van de meest
ongekunstelde en leukste gedichten in deze bundel van een dichter waar we
verder geen ander werk van kennen.
Nicolaes Antonisz. van der Deelen (1600-1630)
‘Nicolaes Antonisz vander deelen’ staat in deze lijst genoemd zonder
vermelding van een beroep of functie. En dat is niet zo verwonderlijk
wanneer we bedenken dat hij op 22-jarige leeftijd Middelburg verliet om
theologie te gaan studeren in Leiden. In 1623 werd hij predikant te Stadaan-’t Haringvliet, in 1629 stond hij in Nieuwerkerk op Schouwen-Duiveland
en in 1630 te ‘s-Hertogenbosch, waar hij in datzelfde jaar op jonge leeftijd
overleed.
Hij droeg één gedicht bij aan de bundel: ‘Liedeken van Cnemon ende Numa’,
een berijmde anekdote uit de klassieke oudheid met een moraliserende
strekking. Hiervoor had hij al een afzonderlijk gedicht gepubliceerd te
Middelburg, gedrukt bij Hans van der Hellen in 1621: ‘Nissi’, geschreven
naar aanleiding van de mislukte overval van de Spaanse troepen op ‘het
eylant van Cadsant’.

Titelpagina van
de eerste druk van
‘De Geestelycke
Queeckerije’ door
Johannes de Swaef
(Zeeuwse Bibliotheek
/ Beeldbank).

Adriaen van de Venne (1589-1662)
De broer van onze uitgever, Jan Pietersz. van de Venne, is nummer 16 in de
rij: ‘Adriaen vande Venne, constich Schilder tot Middelburgh’. Over hem heb
ik al geschreven in aflevering 2 (Nehalennia 178). De Zeeusche Nachtegael
bevat twee bijdragen van zijn hand: de ‘Zeeusche Mey-klacht ofte schynkycker’ en een fraaie vertaling van ‘psalm C’, de honderdste psalm dus.
Hij is een van de dichters, en nog wel debuterend, die er in deze bundel
uitspringen, een volwaardig dichter met een volstrekt eigen geluid. En
daarom wil ik aan het gedicht ‘Zeeusche Mey-klacht’ en zijn aan de bundel
toegevoegde gedichten onder de titel Tafereel van Sinne-mal, geschreven
‘inde verdrietighe Winter-avonden’ zoals broer Jan in zijn voorwoord
schrijft, in een volgende aflevering apart aandacht besteden.
Johannes de Swaef (1594-1653)
Hij wordt opgevoerd als ‘Joannis de Swaef Schoolmeester te
Middelburgh’. Hij publiceerde verschillende oorspronkelijke
en vertaalde boeken, overwegend van theologische en
zedenkundige aard. De meeste bekendheid verkreeg hij
met zijn boek De Geestelycke Queeckerije van de ionge
Planten des Heeren, op datse mochten werden Boomen der
Gerechtigheydt, ten pryse des Alderhoogsten, cieraed van
syne voor-hoven ende der Planten behoudinge: Ofte Tractaet
van de Christelycke op-voedinge der kinderen, uyt den woorde
Godes neder-gestelt (Amsterdam 1621). De uitvoerige (!)
titel laat aan duidelijkheid niets te wensen over: het gaat
hier om een pedagogische verhandeling waarin de kunst
van het opvoeden systematisch wordt behandeld vanuit
calvinistisch-puriteinse dogma’s. Hij is de eerste geweest
die in ons land de taak van de zedelijke opvoeding vanuit
een bepaalde gezichtshoek, namelijk de gereformeerde
met een duidelijk piëtistisch stempel, behandelde en
daarmee aan ouders een handleiding verschafte bij hun
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opvoedkundige taak. Hier gaan we nu niet verder op in, maar één citaat is
te leuk en tegelijkertijd treffend voor de stand van zaken in het onderwijs,
om te laten liggen. De Swaef richt zich in het hoofdstuk over het schoolgaan
van kinderen en de schoolmeesters tegen de heersende misstanden
op onderwijsgebied. Hij schrijft dat de eerste de beste ‘plompe loer
[lomperik]’ schoolmeester kan worden als hij maar tien schellingen betaalt
en de eed aflegt dat hij zich zal gedragen zoals een goed schoolmeester
betaamt. En vervolgens: ‘Het is schandelyck dat in soo treffelycken Stad
ende Gemeente als Middelburgh door Godts genade is (laet dit andere
plaetsen oock gheseyt syn) sulcken volk den name van school-meesters
verkrygen, die onbequaem sijn niet alleen tot verstandige saken, maer tot
geringhe ende fymelachtighe [onaanzienlijke?] dinghen van kleer-lappen,
weven, riet-maken, wollekammen, etc. Hoe konnen deze bequaem sijn
om de kinderen, de plant-soenen der Republycke ende der Gemeynte, te
fatsoeneren ende te leeren?’ Een volwaardig polemist, onze Johannes!
Op latere leeftijd is hij toegetreden tot de Middelburgse rederijkerskamer
‘Het Bloemken Jesse’. Uit de jaren 1649 tot 1653 zijn enkele refereinen van
hem bewaard gebleven, antwoorden op de door de kamer uitgeschreven
vragen, zoals bij de prijsvraag in 1649 over het thema de neergang van
de ‘const’. De ‘soet vloeijenden poet Johannis de Swaef’, zoals hij in een
lofdicht van de Middelburgse rederijker Samuel Bollaert werd genoemd,
werd winnaar en zijn dichterlijk antwoord gaf blijk van een klassieke, elitaire
opvatting van de rederijkerskunst die niet alleen gebaseerd was op de
kennis van taal- en spraakkunst, maar tevens op grondige kennis van de
geschiedenis, de natuurfilosofie, de ethiek en de theologie.
Dat hij bevriend was met Cats blijkt wel uit het feit dat hij huisleraar was
van zijn kinderen.
Lofdicht op Johannes
de Swaef door
Samuel Bollaert
(1649) (Zeeuwse
Bibliotheek /
Beeldbank).
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Pieter van Meldert (voor 1599-na 1626)
Met hem zijn we bij de ‘mindere goden’ of minder in sociaal aanzien zijnde
personen aangekomen, want zij worden in één regel onderaan de bladzijde
afgedaan: ‘Pieter van Meldert. P.J. Vos. J. Rogiers. ende meer andere’. Of was
de pagina vol? Als we de bladzijde omslaan zien we dat daar de opdracht
van Jan Pietersz. van de Venne begint: ‘Ian Pietersz. van de Venne tot den
Kunst-lievende Leser’. Er was dus ook gewoon geen ruimte meer!
Van Pieter van Meldert weten we niet erg veel. Hij was werkzaam als dichter,
kopergraveur, kunsthandelaar en glasschilder te
Middelburg in de periode 1619-1626 en maakte onder
meer de ontwerpen voor glasramen in de Grote
Kerk van Goes en in 1625 leverde hij met wapens
beschilderde glazen aan het nieuwe schuttershof der
Kolveniers in diezelfde stad, maar hiervan is niets
meer overgebleven.
Het enige dat aan hem herinnert, behalve zijn
gedicht, is een ontwerp voor een glasraam, sinds
2008 in het bezit van het Rijksmuseum. We zien links
bovenaan een boer met een dorsvlegel en een zeis;
rechts bovenaan een boerin met een sikkel, een hak
(?), en achter haar een hark. In de linker en rechter
onderhoeken allerlei voorwerpen die eveneens
naar het boerenleven verwijzen: een karrenwiel,
een halster, manden en kuipen. In het midden een
cartouche zonder tekst. En helemaal onderaan
de naam ‘Meldert’ en een monogram waarin alle
beginletters van Pieter van Meldert voorkomen,
vergezeld van het jaartal 1624.
Pieter Meldert en Adriaen van de Venne hebben elkaar
zeer waarschijnlijk gekend, misschien vanwege het
feit dat Pieter kunsthandelaar was en Adriaen wellicht
spullen van hem betrok, schilderijen en mogelijk
gegraveerd glas. In ieder geval draagt Adriaen een van zijn gedichten in zijn
Allegorie op het
boerenbedrijf. Ontwerp Tafereel van Sinne-mal aan hem op: ‘Zeeusche mossel-man. Toe-gheeyent
Den Eersamen, Const-rijcken Pieter van Meldert’ en spreekt hij in een ander
voor een glasraam
van Pieter van Meldert gedicht ‘Vorsse-mossels eyghenschap’ over ‘Van Meldert, weerde vrient’.
Zelf behoorde hij ook tot de rederijkers en leverde hij een bijdrage aan de
(1624). Origineel
bundel: ‘Eer-liedt tot de Zeeusche Poëten’, ondertekend met zijn zinspreuk
in het Rijksmuseum
(Zeeuwse Bibliotheek ‘Doende leertmen’ en zijn signatuur P.V.M., waarvan hier het tweede
couplet:
/ Beeldbank).
Hoordemen oyt in duytse Tael,
Fleuyten soo den Nachtegael,
In ons Eeuwen, als dees Zeeuwen
Die hier schreeuwen, met bescheyt,
Wijsselijck en vol leersaemheyt?
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Pieter de Vos (1606-1663)
Bij het verschijnen van de Zeeusche Nachtegael was Pieter 17 jaar. Hij duikt
dan pas weer op in 1639 wanneer hij secretaris van zijn geboortestad Veere
wordt. Bovendien was hij van 1636 tot zijn dood permanente raad van die
stad en van 1637-1639 schepen. Verder was hij vanaf 1627 overdeken van het
rederijkersgilde van Veere. Van zijn dichtkunst kennen we slechts de twee
bijdragen aan deze bundel. Een ‘Klacht-minne-brief’ en een ‘Vreuchden-liedt,
over de gheboort Christ, den Sone Godts’. Het is jammer dat we niet meer
van zijn werk kennen, want hij had op jonge leeftijd al best talent, getuige
onderstaand fragment uit zijn eerst genoemd gedicht, een vergelijking van
de klagende minnaar met de klagende tortelduif:

Begin van het gedicht
‘Claghende Vrijster’
van Johannes Rogiers
(Zeeuwse Bibliotheek
/ Beeldbank).

(...)
Ghelijck de Tortel-duyf inwendich treurt en claeght
In droeve eensaemheyt, en grooten rouwe draeght,
Alst niet en siet die geen daer door het can verblijden,
Het jaeght geduerichlick, het soect aan allen zijden,
Op berg, in bosch, in dal, tot dattet ergens vint
Daer ‘t seer op is verlieft, daer ‘t seer op is gesint:
Ten vreest voor onweer, storm, noch stormens felle baren,
Ten vreest geen tegenspoet, ten vreest oock geen beswaren,
Ten schept ooc nergens vreugt, door dien ‘t sijn gayken mist;
Alsoo een Minnaer oock sijn lentens jeucht verquist
In suchten, en in pijn, als hy sijn lief moet derven.
Helaes! dit is de smert, die my gelijck doet sterven
(...)
Johannes Rogiers (1602?-1654)
Dit is de laatste met name genoemde medewerker
van de bundel en, net als Pieter de Vos, een
van de jongste. Van hem weten we alleen dat
hij theologie studeerde in Leiden en in 1636 als
predikant beroepen werd te Renesse, in 1638 te
Brouwershaven en in 1648 tot aan zijn dood te
Zierikzee.
Van hem kennen we een vijftal gedichten,
waarvan er twee in deze bundel verschenen,
een welkomstlied aan Anna Roemers ‘Welcomgedicht aen de Eer en Achtbare, Deucht en Konstrijcke Ionck-vrouw Anna Roemers, In Zeelandt
comende’ en het gedicht ‘Claghende vrijster’,
het misschien wel mooiste gedicht uit de hele
bundel en misschien is ook hier wel een goed
rederijkerstalent verloren gegaan. Het is de klacht
van een vrijster over haar vrijer die ‘de walghe
van haer stack’ en een ander liefje op het oog had.
En die klacht uit ze op een frisse, ongekunstelde
manier onder meer als volgt:
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(...)
Maer, ey-lieve! wat’s de reden
Daerom datje my verlaet,
En nu met een ander gaet?
‘kHeb doch nerghens in mis-treden,
‘kWeet niet dat ick m’oyt mis-ging
In het alderminste ding.

Dickwils heb ick halve nachten
Mijnen slaep om u verlet,
En ghebleven uyttet bedt,
En voor deure sitten wachten,
Somtijts in soo bitter kou,
Dat ickt niet ghesegghen sou.

Quaemje vroech, of quaemje late,
Naer het u wel quam te pas,
Op wat ure dattet was,
‘kHeb u altoos in-ghelate,
Noyt en quaemj’om niet ghegaen,
Noyt en bleefje langhe staen.

Alsje dan niet zijt ghecomen,
Stracx soo docht my dat mijn hert
Teenemael ghesloten wert,
Dan soo was ick in-ghenomen
Met een droef en bang gheducht,
Met een jammerlick gesucht:

Dan oock heb ick wel het laken
Van het bedde daer ick lach,
Door mijn weenen en gheclach
Mette tranen nat gaen maken;
Schoon ick my tot slapen ley,
‘tWier verhindert vant geschrey.
(...)
In een bloemlezing over rederijkerspoëzie zou dit gedicht mijns inziens
zeker een plaats verdienen.
Anonymi
Dit zijn de ‘meer andere’ dichters die de lijst van medewerkers aan het
begin van de bundel besluiten. Of we ooit te weten zullen komen wie deze
‘andere’ dichters zijn? Het gaat om een viertal anonieme gedichten die tot
nu toe niet aan een bepaalde naam gekoppeld kunnen worden. Er zijn wel
meer bijdragen niet met volledige naam ondertekend, maar door oplossing
van de initialen, pseudoniemen en zinspreuken zijn die wel te herleiden tot
de in de lijst met name genoemde dichters. Maar dit viertal blijft momenteel
ongekend. Waarschijnlijk, gezien de opzet van de bundel, moeten ze wel
tot de kennissenkring van Cats en de gebroeders Van de Venne hebben
gehoord.
Ronald Rijkse (1946; neerlandicus) is oud-conservator Oud Bezit en Bijzondere Collecties van de
Zeeuwse Bibliotheek, thans conservator Handschriften van het KZGW (Zeeuws Genootschap).
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Een veldbrandoven aan de Derringmoerweg,
Arnemuiden
Bram Silkens
Tijdens het saneren en bouwrijp maken van enkele percelen aan
de Derringmoerweg te Arnemuiden zijn resten gevonden van twee
veldbrandovens. Deze zijn gebruikt voor het lokaal vervaardigen van
baksteen. De Arnemuidse ovens liggen op de rand van een brede kreekrug
naast een groot gebied met kleirijke poelgronden, ongeveer 1 km buiten de
stadskern. De afgelegen locatie is kenmerkend voor dit soort industrie. De
grote rookontwikkeling die met het productieproces gepaard ging en de open
vuren zorgden immers voor behoorlijke overlast en brandgevaar voor de
omgeving. De plek is welbewust gekozen. De hoger gelegen kreekrug waarop
de ovens lagen zorgde in dit natte gebied voor een beetje droge voeten en
de kleirijke ondergrond in het poelgebied voor een continue aanlevering van
grondstoffen. Onderzoek door de Walcherse Archeologische Dienst (WAD)
uitgevoerd ten noorden van de locatie wees uit dat dit gebied al in de 12de-13de
eeuw bewoond was (Silkens 2009).

Onderzoek van de
veldbrandovens aan
de Derringmoerweg
(foto WAD).

Op de baksteennijverheid en
baksteenbakkers werd in het
algemeen lange tijd neergekeken.
De ongeschoolde werkkrachten
die massaal tegen lage lonen
ingezet werden om de zware
arbeid bij de ovens te verrichten
en de armoede die ermee gepaard
ging vormden een doorn in het
oog van vele stadsbesturen.
Het productieproces in de
veldovens was erop gericht met
eenvoudige middelen en minimale
verplaatsingen een maximale
productie te bereiken. Het winnen
van de grondstof moest bij
voorkeur in de directe omgeving
van de baklocatie kunnen
plaatsvinden. Voorwaarde was wel dat deze plek ver genoeg van eventuele
bewoning verwijderd was om overlast door rook en vuur te vermijden.
De klei werd eerst uitgegraven, op een hoop gegooid en stond vervolgens
een winter lang ‘in de rot’ om plantaardige organismen te laten afsterven.
In april begon het vormseizoen en werd de klei in lagen vermengd met
water en met blote voeten tot verwerkbare klei gestampt. Dit zogenaamde
‘walken’ was bijzonder zwaar werk. Vanaf de 17de eeuw werden ook
kleimolens gebruikt voor het voorbereiden van de klei.
Vervolgens kon de klei tot baksteen gevormd worden door de steenvormer.
Deze was één van de weinigen die over enige vorm van opleiding beschikte
en één van de belangrijkste mannen op de site. Met de hulp van een
vormtafel, enkele steenvormen, water en zand vormde hij de bakstenen.
Kinderen zorgden doorgaans voor de aanvoer van de grondstof en de
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Het vormen en drogen
van vormelingen (uit:
‘Geschiedenis van de
techniek in Nederland’).

afvoer van de afgewerkte bakstenen. De gevormde stenen (‘vormelingen’
of ‘rauwe/groene’ stenen) werden op rijen in de zon en de wind te drogen
gelegd waarna ze, na drie tot zes weken droogtijd, werden opgestapeld voor
het bakken. Dat opstapelen was vaak vrouwenwerk (Janssen 1993, 252-253).
In het wisselvallige Nederlandse klimaat bleek deze ‘droogfase’ vaak een
enorme strop in de productie. Om dit op te vangen kwamen er vanaf de 19de
eeuw vanuit Duitsland ook kunstmatige drooginrichtingen naar Nederland.
Een grote variëteit aan eindproducten
Voor het bakproces werden in de 19e eeuw twee types ovens gebruikt: de
veldbrand of ‘meiler’ en de veldoven. Het type dat in Arnemuiden werd
gevonden kan tot de categorie van de veldbrandovens gerekend worden.
Bij dit type oven zijn geen bijkomende structuren aangelegd ten behoeve
van het bakproces. Het gaat enkel om de opgestapelde bakstenen en de
brandstof ertussen. De ongebakken stenen werden tot een halve meter
naast de stookgeulen opgestapeld. Daarboven werd er ook over de geulen
heen gestapeld. De stenenstapel werd nadien afgedekt met al gebakken
stenen en/of plaggen (Mulder 2000, Hollestelle 1961). Een meiler werd,
eens opgestapeld, aangesmeerd met klei en voorzien van de nodige
rook- en trekgaten. Vervolgens moesten de stenen gedurende minstens
vier weken bakken. Er werd gestookt met turf of steenkool. Het spreekt
voor zich dat deze eenvoudige manier van bakken leidde tot een grote
variëteit aan eindproducten. Stenen die te dicht bij de warmtebron lagen
verglaasden of smolten door de grote hitte, anderen waren dan weer half
gebakken (Janssen 1993, 253). Dat is ook zichtbaar bij de ovens die aan de
Derringmoerweg gevonden zijn. De stenen langs de rand van de stapels zijn
aan de zijkanten door de hitte versinterd.
Na het bakken werden de stenen op kwaliteit gekeurd op basis van
kleur en klank. De bakstenen werden zo verdeeld over verschillende
kwaliteitsklassen, met duurdere en goedkopere stenen. Niet alleen
de grondstof had invloed op de kwaliteit van de stenen maar ook het
bakproces. Het spreekt voor zich dat een veldoven betere kwaliteit
afleverde dan een meier.
Deze arbeidsintensieve werkwijze bleef tot in de 19de eeuw nagenoeg
onveranderd. Vanaf het begin van de 20ste eeuw namen de steenfabrieken de
productie over.

Aflevering 182 winter 2013

Op het zetveld bij
de steenovens;
schoolplaat door
Cornelis Jetses.
Gedocumenteerde oven
Eén van de in Arnemuiden gevonden ovens was vrij goed bewaard
gebleven en kon goed gedocumenteerd worden. De oven is vrij klein en
heeft een totale breedte en lengte van ca. 4 x 4 meter. Ook de tweede
oven heeft gelijkaardige afmetingen. De oven bestaat uit enkele geulen
van ca. 60 centimeter breed met daartussen iets hogere bankjes van ca.
80 centimeter breed waarop de ongebakken bakstenen gelegd werden. Er
zijn geen aanwijzingen gevonden voor muurtjes die kunnen wijzen op een
daadwerkelijk gebouw of structuur. Er is dus sprake van een veldbrandoven
of meiler. In de geulen stookte men turf, hout of steenkool waardoor de
gevormde kleiklompen gebakken konden worden.
Op twee van deze bankjes vond de WAD nog een gedeelte van de onderste
laag bakstenen terug. Mogelijk vormden zij deel van de basis waarop de
‘vormelingen’ gestapeld werden of zijn ze blijven liggen omdat ze door
oververhitting onbruikbaar waren geworden. Zo is te zien dat de buitenste
bakstenen zodanig werden blootgesteld aan grote hitte dat er een groene
verglazing optrad (door het aanwezige zout in de klei). De bakstenen
hebben een formaat van 26 x 12 x 5,5 centimeter.
Als er vanuit wordt gegaan dat de resterende stenen daadwerkelijk
aangeven hoe de bakstenen binnen de oven gestapeld lagen (en geen
onderdeel vormen van de ovenconstructie zelf), kan een ruwe inschatting
van het aantal stenen per laag gemaakt worden. Dat zijn 15 stenen in de
lengte en vijf in de breedte, in totaal 75 stenen per laag voor elke bank. De
hier gedocumenteerde oven beschikte over drie banken wat neerkomt op
225 bakstenen per laag die tegelijk konden worden gebakken. Dat aantal zal
oplopen naar 525 bakstenen per laag als ook boven de stookgangen wordt
gestapeld. Het is niet bekend hoeveel lagen er binnen één meiler konden
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worden opgestapeld, maar afgaande op beschikbare bronnen werden de
meilers toch behoorlijk hoog gestapeld. Ter vergelijking: een 19de-eeuwse
veldbrandoven uit Aan de Maas Zuid met de afmetingen 11,5 x 13 meter
leverde naar schatting een productie van ca. 110.000 bakstenen op per
bakking. Voor de oven van Arnemuiden, die ongeveer drie keer zo klein is,
zou dat neerkomen op ruim 36.000 bakstenen, of een stapelhoogte van circa
vier meter.

Steenfabriek Ruimzicht aan de
Vaartse Rijn, 1885; schilderij
door Anthon van Rappard.
Tijdelijke constructies
Het zijn duidelijk tijdelijke constructies, mogelijk slechts éénmaal gebruikt,
opgericht voor een specifieke bouwactiviteit in de nabije omgeving. De
vondst van meerdere ovens in elkaars nabijheid kan wijzen op een beperkte,
tijdelijke industrie waarbij een groot aantal bakstenen op korte tijd moest
worden geproduceerd. Een langgerekte kuil die aan de rand van het
plangebied gevonden is, zou mogelijk als kleiwinningszone geïnterpreteerd
kunnen worden. In de kuil werd een grote hoeveelheid baksteenfragmenten
en verbrande klei teruggevonden, mogelijk misbaksels en afval uit de ovens.
De datering van de ovens is nog onbekend. Er werd geen dateerbaar
vondstmateriaal teruggevonden. Op basis van de baksteenmaten zou
bijvoorbeeld de wederopbouw van Arnemuiden na de verwoestingen
aangericht door de Spanjaarden rond 1574 tot de mogelijkheden kunnen
behoren. Maar de ovens kunnen ook van recentere datum zijn.
Bram Silkens voltooide in 2000 de opleiding Archeologie aan de Universiteit Gent. Is sinds 2007
veldarcheoloog bij de Walcherse Archeologische Dienst (WAD). Taken: coördineren en uitvoeren
van archeologisch veldwerk, uitwerking en rapportage, advisering en publiekswerking.
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Een adellijke admiraal op piratenjacht in 1624
Guillaume de Zoete van Laecke de Houthain en de ‘rekening
extraordinaris’
Jaco Simons
Net als tegenwoordig het geval is, werd ook in de zeventiende eeuw de marine
ingeschakeld om zeerovers in de kraag te vatten. Destijds ging zelfs een
hoogste officier van de Admiraliteit - een instituut dat als de voorloper van de
huidige marine wordt gezien - hoogstpersoonlijk de strijd aan, ondersteund
door een aantal schepen onder leiding van kapiteins. In het eerste kwart van
de zeventiende eeuw had admiraal jhr. Guillaume de Houthain de algemene
leiding over de Zeeuwse vloot. In dit artikel ligt het accent op het opbrengen
van de Schotse zeerover George Harriot door Houthain, in 1624. Deze zaak
werd door de Rekenkamer van Zeeland financieel gecontroleerd in een
‘buitengewone rekening’. Zo weten we wat de opbrengst en de kosten waren
van een dergelijke operatie.

Portretschilderij van
Houthain, door Jan
Antonisz van Ravesteyn (1633); collectie Rijksmuseum,
Amsterdam (‘Honselaarsdijkserie’).

Piraterij
Dat de zeeroof van alle tijden is, blijkt wel uit het feit dat piraterij vandaag
de dag regelmatig in het nieuws is, voornamelijk als het gaat om de wateren
rond Somalië en Jemen. Het in gijzeling nemen van scheepsbemanning
en het vervolgens vragen van extreme losgelden vormen een schrikbeeld
voor de koopvaardij. Ook de Nederlandse marine wordt bij internationale
bestrijdingsacties betrokken en is belast met de zware taak om piraterij
een halt toe te roepen. Zo speelt onze zeemacht een beschermende rol ten
aanzien van koopvaardijschepen.
Kost het bestrijden van piraterij nu handenvol geld, in de zeventiende eeuw
was het overmeesteren van een zeerover juist een lucratieve bezigheid,
waarbij het inpikken van het schip de hoofdprijs betekende. Een eenmaal
gepakte zeerover werd hard gestraft. Standrechtelijke executie van een
roverkapitein en het over boord gooien van zijn bootsvolk, was - in de
ogen van de opdrachtgevende autoriteiten althans - de
normaalste zaak van de wereld. Berechting aan wal,
zoals men dat nu pleegt te doen, kwam ook voor zoals
verderop zal blijken uit de ‘rekening extraordinaris’.
Wie was Houthain?
In diverse bronnen treffen we veel tegenstrijdige
informatie aan over het geslacht Houthain. Dat maakte de
ontrafeling lastig. Daarbij komt dat sommige feiten helaas
niet meer zijn te achterhalen.
Jonkheer Guillaume de Zoete van Laecke de Houthain
was luitenant-admiraal van Zeeland en daarna
gouverneur van Sluis. Guillaume is de Franse versie
van de naam Willem, naar de tweede doopnaam van
zijn vader. De Zoete of De Soete was een edel geslacht
uit Vlaanderen, waarschijnlijk van oorsprong uit Gent,
waar verschillende De Zoetes in het stadsbestuur zaten.
Laecke of Laken maakt nu deel uit van Brussel en is
bekend als domein van de Belgische koning. Destijds was
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Handtekening van
Houthain.

Familiewapen uit het
‘Koffie HAG-album’,
1925.

Laken een zelfstandig dorp, hoewel sterk afhankelijk van het grote Brussel.
Tot slot de toevoeging Houthain. Die werd gebezigd omdat Guillaume heer
van Houthain was, een landgoed zuidwestelijk van de Waals-Brabantse
stad Genappe, tussen Brussel en Charleroi. De titel had Guillaume via zijn
grootmoeder, aan moeders zijde, verkregen. Johanna van Ranst, geboren
aan het einde van de vijftiende eeuw, was namelijk vrouwe van Houthain.
Om een al te lange handtekening te voorkomen, ondertekende Guillaume
met ‘G. Zoete de Houthain’. In de omgang werd hij naar zijn titel genoemd,
kortweg Houthain. We komen ook de varianten Hault(h)ain of Hout(a)in
tegen.
Guillaume was een zoon van Vlaamse
ouders. Jhr. Alexander Willem de Zoete
en Margreta van Berchem waren in 1560
getrouwd. Guillaume werd, als tweede
zoon, vermoedelijk in 1565 geboren in Sluis.
Nadat Guillaumes vader Sluis had verlaten,
vestigde deze zich in Vlissingen, waar hij op 6
augustus 1572 werd benoemd tot gouverneur.
Alexander was daarmee de eerste Staatse
bewindhebber van het van Spanjaarden
verloste Vlissingen. Na de woelige jaren 15721574 en nadat de overgang van Middelburg
naar prins Willem van Oranje ook een feit
was, volgde het gouverneurschap van
geheel Walcheren. Uiteindelijk bemachtigde
Guillaumes vader nog de functie van
bewindhebber van het gewest Zeeland.
Alexander kocht in 1579 de weer op te
bouwen uithof Rijnsburg (uit 1197), aan de
weg tussen Oostkapelle en Serooskerke. Het
landgoed was vóór 1572 een klooster en
boerderij van de abdij van Rijnsburg. Hier zal
ook de jonge Guillaume regelmatig hebben
vertoefd.
Op 31 januari 1602 werd Guillaume Houthain
benoemd tot luitenant-admiraal van Zeeland,
als opvolger van Justinus van Nassau, die gouverneur van Breda was
geworden. Adellijke lieden hadden in die tijd vanwege hun status een
streepje voor om een hoge rang, zoals die van admiraal, te mogen bekleden.
Van hun kapiteins kregen zij niet altijd het vertrouwen vanwege hun te
geringe kennis op maritiem gebied. Of dat in Houthains geval ook zo was
weten we niet.
Guillaume was vanwege zijn functie woonachtig in een ambtswoning
binnen het indrukwekkende abdijcomplex van Middelburg. In 1603
trouwde Houthain in de Waalse of Franse Kerk van zijn woonplaats met
Olymphe de Herain (Olympia de Hartaing). Haar vader was gouverneur
van Bergen op Zoom. Eeuwen later zou Houthain even ‘tot leven worden
gewekt’. Koffiefabrikant HAG gaf in 1925 spaarplaatjes uit van, onder meer,
familiewapens van historische geslachten. Houthain belandde als onderdeel
van een album bij vele Nederlanders in de huiskamer.
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Zeerover George Harriot en de ‘rekening extraordinaris’
Tijdens een reis in 1624 overmeesterde Guillaume de Houthain de Schotse
zeerover George Harriot en bracht hem naar Vlissingen. De buit van de
rover, die zich bevond in zijn scheepskist, werd ingepikt. Harriot werd op 3
september 1624 geëxecuteerd ‘met de coorde’. In de marge van de rekening
staat deze datum genoteerd. De strafvoltrekking moet net buiten de stad
Vlissingen hebben plaatsgevonden. De galg bevond zich destijds aan de
huidige Galgewei/Galgeweg in het Vlissingse Westduingebied.
De berechting voltrok zich hoogstwaarschijnlijk in het gerechtsgebouw
aan de Bierkade, nu Bellamypark. In dat pand is nu reptielenzoo Iguana
gevestigd. Wat er met Harriots bemanning gebeurde is onbekend. Ze
worden in de rekening genoemd als gevangenen, maar wat vervolgens hun
lot was wordt niet vermeld.
De eerste pagina van
de 41ste ‘Rekening
extraordinaris’ van
de Rekenkamer
van Zeeland.
(Rekenkamer C).

De ‘rekening extraordinaris’ of buitengewone rekening – uit de periode
1624-1625 en afgehoord op 17 januari 1626 – behelst enerzijds de
opbrengst van de buit van George Harriot en anderzijds de uitgaven van
de Admiraliteit betreffende salarissen en vergoedingen van het personeel,
zowel op zee als aan wal. De Rekenkamer van Zeeland was verantwoordelijk
voor de controle op de inkomsten en de
uitgaven van de Admiraliteit.
De introductietekst van deze rekening
luidt als volgt:
‘[41e] Rekeninghe Adriaens Nicolai,
Secretaris vanden Rade der Admiraliteyt
in Zeelant, die hy doende is aen myne
E[dele] heeren vander Rekencamer alhier,
vanden ontfanck by hem ghehadt vande
penninghen, cleederen ende juweelen
bevonden inde kiste van eenen Schotschen
zeerover ghenaempt George Harriot byde
heere Admirael Hautain in zee verovert
ende tot Vlissinghen inghebrocht, die corts
daer naer by sententie vanden voors. Rade
metter coorde gheexecuteert, ende syne
goederen syn gheconfisqueert, ende vande
betalinghe daer uyt ghedaen in ponden,
schellingen ende grooten Vlaams’ [het
Vlaamse pond was de meest gangbare
valuta in die tijd].
In de rekening staat het volgende
vermeld:
Ontfanck vanden Ghelde:
Contant geld: 457 ponden, 4 schellingen
en 6 groten Vlaams.
Ontfanck vanden Cleederen ende
Juweelen:
Kleding, meubelen en juwelen: 80
ponden, 2 schellingen en 5 groten
Vlaams.
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In totaal had de buit een waarde van 526 ponden, 6 schellingen en 11 groten
Vlaams.
Betalinghe uyten voornoemde ontfanck ghedaen:
Aan het bootsvolk van wijlen kapitein Adriaen de Wale de Oude: 131 ponden
(p.), 6 schellingen (s.) en 8 groten Vlaams (g.).
Aan 33 soldaten van verschillende compagnieën: 45 p., 16 s. en 8 g.
Aan 6 bootsgezellen uit Enkhuizen [die uit het schip van de zeerovers
werden bevrijd]: 6 p.
[later toegevoegd] Aan de weduwe van Pieter van de Velde, hoogbootsman:
3 p.
Aan Jacob Joosse de Vloghe, cipier in Vlissingen, voor de ‘montcosten’
[drank en voedsel] van de zeerover, de provoosten [ordebewaarders] en
hun personeel die Herriot ‘gewaect’ hebben:
7 p., 6 s. en 10 g.
Aan de provoost en zijn vier man personeel van de Hollandse
oorlogsschepen tot Vlissingen voor het assisteren bij de executie van de
zeerover: 33 s. [ofwel 1 p. en 13 s.] en 4 g.
Aan Gilles Pauwelsen, provoost op het schip van kapitein Adriaen de Wale,
voor het bewaken van 41 gevangenen: 2 p., 13 s. en 4 g.
Aan Cornelis Laureyssen, provoost van het bootsvolk ter Veere, salaris voor
hem en zijn personeel voor het bewaken van de zeerover en assistentie bij
de executie: 2 p. en 17 s.
Aan mr. Huybrecht de Loover, chirurgijn, voor het behandelen van tien
bootsgezellen:
8 p., 6 s. en 7 g.
Aan Jan de Huesden, geweldig-provoost [verantwoordelijk voor het
opleggen van straffen] van het bootsvolk tot Vlissingen, salaris voor hem en
zijn personeel: 4 p. en 10 s.
Aan de heer Admiraal Hautain, “remboursement van zijn verschot
[terugbetaling van zijn voorschotten], breder in zijn declaratie vermeld”: 17
p., 16 s. en 1 g.
Aan jonkheer Adolf van Borssele, vaandrig [laagste officiersrang] van
kapitein Winckelman, mr. Adriaen Blincvliet, opperchirurgijn en drie man
personeel van de eerdergenoemde heer admiraal: 19 p., 6 s. en 8 g.
Aan Pouwels Blomaert, klerk bij de griffie van de Staten van Zeeland, voor
het administreren van de brieven die in de kist van de zeerover werden
gevonden: 30 s. [ofwel 1 p. en 10 s.]
Aan de eerdergenoemde Jan van Huesden, salaris voor de apprehensie
[gevangenneming] van het bootsvolk van de zeerover: 7 p. en 4 s.
Aan Maeyken Martens, weduwe van Jacob de Vloghe, cipier in Vlissingen,
voor de gemaakte kosten bij het gevangen houden van 31 man bootsvolk
van de zeerover: 87 p. en 8 s.
Aan mr. Khing, Engels predikant in Vlissingen (10 p.) en voor de Engelse
gemeente 50 gulden, maakt een totaal van: 18 p., 6 s. en 8 g.
Aan Hans de Val, deurwaarder, in verband met de verkoop van de
eerdergenoemde goederen: 5 p., 4 s. en 8 g.
Aan de ‘comparant vendant’ [betrokken verkoper], salaris voor het
opstellen van de acte van sententie [veroordeling], waarin het geld en de
goederen van de zeerover verbeurd worden verklaard en geconfisqueerd: 13
s. en 4 g.
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Andere betalingen van wedden:
Aan de ‘vendant’ [verkoper] nog een extra toelage: 5 p.
Idem, voor het minuteren [een minuut is het origineel van een ambtelijk
stuk] en grosseren [een grosse is een afschrift van een officieel stuk] van
deze rekening: 5 s.
Aan de heer secretaris van deze rekenkamer, voor het maken van de
recueillen [samengebrachte stukken] en extracten [uittreksels] van deze
rekening: 6 s. en 8 g.
Aan de kamerbode: 3 s. en 4 g.
In totaal bedroegen de kosten 376 ponden, 14 schellingen en 10 groten.
Korte toelichting
Een diepgaande analyse van de rekening is niet noodzakelijk omdat deze
goed ‘te lezen’ is. Een aantal toelichtende opmerkingen zal volstaan om
voldoende inzicht te krijgen.
Opvallend is het enorme bedrag aan contanten dat George Harriot bij
zich had. Dat geld zal de zeerover hebben buitgemaakt bij aanvallen op
handelsschepen. Alleen al met die geldsom kon de Admiraliteit de kosten
van de gehele operatie gemakkelijk betalen. Daarnaast bracht de inhoud
van Harriots scheepskist, vooral dankzij de daarin aanwezige juwelen, nog
een groot aantal ponden op.
De kosten die voor rekening van de Admiraliteit waren, kwamen voort
uit de betaling van personeel, zowel op zee als aan land. We kunnen de
personeelskosten indelen in een aantal beroepsgroepen. De grootste
kostenpost was ten behoeve van de zeelieden, 140 pond. Zij vormden
dan ook de grootste groep werknemers. Ook aan bewaking (cipiers) en
ordebewaarders (provoosten) was de Admiraliteit veel geld kwijt, 113
pond. Voor het inzetten van 33 soldaten moest 46 pond worden neergeteld.
De persoonlijke declaraties van admiraal Houthain en de kosten van zijn
personeel bedroegen samen 37 pond, een aanzienlijk bedrag voor de
slechts zes hierbij betrokken personen. Ook de bij de executie en begrafenis
ingehuurde Engelse dominee en de donatie aan zijn kerk brachten,
in verhouding, hoge kosten met zich mee, 18 pond. De gezamenlijke
administratiekosten bedroegen 13 pond. In dit verband betrof het salarissen
of vergoedingen voor een klerk, een (juridisch) secretaris, een deurwaarder
en een kamerbode. Tot slot toucheerde de chirurgijn 8 pond voor zijn
bewezen diensten.
Als we alle kosten van de opbrengst aftrekken, komen we uit op een ‘winst’
van bijna 150 ponden Vlaams, ten gunste van de Admiraliteit van Zeeland.
Het in de kraag grijpen van een piraat was vanuit financieel oogpunt gezien
zeker de moeite waard. Met ongeveer 200 ponden Vlaams kon je rond 1624
immers een gemiddeld patriciërshuis in het centrum van bijvoorbeeld
Middelburg kopen.
Zoals eerder opgemerkt, betekende de inname van het zeeroverschip de
hoofdprijs. Het is jammer dat daarover niets wordt vermeld in de rekening.
Zo weten we niet of deze in de wacht werd gesleept.
Gouverneur met maritieme ervaring
In 1627 stopte Houthain als admiraal en op 14 juni van dat jaar werd hij
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opgevolgd door Philips van Dorp. De reden voor zijn ontslag had te maken
met het feit dat Guillaume op 20 maart 1627 tot gouverneur van Sluis was
benoemd. Die baan nam hij over van zijn in 1626 overleden broer. Een
gouverneur met militaire ervaring was zeer welkom in Sluis, vanwege de
strategische positie en de daarmee verband houdende Spaanse dreigingen
jegens de stad. De jongere broer van de overleden Philip de Zoete werd
beschouwd als ideale persoon op die positie. Zo keerde Guillaume vanuit
Middelburg terug naar de stad waar hij opgroeide. Op 11 juli 1627 werden
hij en zijn vrouw lid van de hervormde gemeente in Sluis, ‘met attestatie
van Middelburg’, zo kunnen we opmaken uit de kerkelijke archieven.
Op 26 september 1637 overleed Guillaume de Zoete van Laecke de Houthain
in ‘zijn stad’. Als opvolger voor het gouverneurschap werd Willem van
Nassau-Siegen benoemd. Guillaume werd naast zijn vrouw Olymphe bijgezet
in hun graf in de Sint Janskerk van Sluis, ‘… alwaar tot voor weinig jaren
hunne fraaie wit marmeren beelden, met een hondje aan de voeten, op hun
praalgraf nog te zien waren’, zo lezen we in de twaalfde jaargang van het
blad de Navorscher. De beeltenis van een hondje op een graf staat symbool
voor trouw of waakzaamheid. ‘Tot voor weinig jaren’ is overigens nogal
ruim geïnterpreteerd door de Navorscher. Die tekst dateert van 1862, terwijl
de Janskerk al in 1811 was afgebrand. De fundamenten van de kerk zijn in
een parkachtige setting nog altijd te bezichtigen in het stadje. Het praalgraf
van Houthain ging bij de brand grotendeels verloren; gedeelten ervan
bleven echter behouden. Een kopfragment, het witte windhondje en wat
ornamenten bevonden zich tot 2011 in een vitrine in de raadzaal van het
Sluise Belfort. Na de herinrichting van het Belfort kreeg het kopfragment
in 2013 weer een plaatsje in het gebouw, zij het nu op de afdeling
stadsgeschiedenis.
Jaco Simons publiceert over regionaal-historische onderwerpen.
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Slavenreis Middelburgse Commercie
Compagnie online
Sinds oktober jl. maakt het schip de Eenigheid van de Middelburgse
Commercie Compagnie een virtuele reis van ongeveer anderhalf jaar vanaf
de rede van Rammekens (Vlissingen) naar de kust van West-Afrika en over
de Atlantische Oceaan naar Guyana. Aan boord zijn handelsgoederen die in
Afrika geruild worden tegen gevangen genomen Afrikanen. – Is dit anno 2013
realiteit? Nee. Maar het is 250 jaar geleden, in 1761-1763, wel echt gebeurd.
De reis van d’Eenigheid is dagelijks
in het Nederlands en in het Engels op
internet te volgen via http://eenigheid.
slavenhandelmcc.nl Met deze onlinereconstructie van een slavenreis vraagt het
Zeeuws Archief aandacht voor archieven
in het algemeen en voor het archief van
de Middelburgse Commercie Compagnie
(MCC) in het bijzonder. Het archief van de
MCC wordt nu volledig gedigitaliseerd.

De aan de reis van
de Eenigheid gewijde
website, getoond op
een laptop.

De Middelburgse Commercie Compagnie
(MCC) specialiseerde zich in de 18de eeuw
in slavenhandel, ook wel driehoekshandel
of trans-Atlantische slavenhandel genoemd.
Hierbij werden handelsgoederen aan de
kust van West-Afrika geruild tegen gevangen genomen Afrikanen, die op hun
beurt werden verhandeld in Europese koloniën aan de andere kant van de
Atlantische Oceaan. De Afrikanen gingen een toekomst tegemoet als slaaf
op één van de vele plantages waar producten zoals koffie, cacao of suiker
werden verbouwd.
De MCC was in de 18de eeuw één van de grootste slavenhandelaren van
Zeeland. Het archief van de MCC is bewaard gebleven en wordt beheerd
door het Zeeuws Archief. Onderdeel van het archief is de administratie
van 113 uitgerede driehoeks- of slavenreizen. De UNESCO heeft het archief
in 2011 op de internationale lijst van werelderfgoed voor documentaire
werken geplaatst, het zogenaamde ‘Memory of the World’- Register.
Bronnen
Voor de online-reconstructie van de reis van de Eenigheid zijn de
belangrijkste twee archiefstukken van de geselecteerde reis op
chronologische volgorde gezet. Tot de belangrijke stukken behoren:
– het logboek waarin dagelijks het verloop van de reis is genoteerd;
– het chirurgijnsjournaal waarin de behandeling van zieke Afrikanen en
bemanningsleden, alsmede de recepten zijn beschreven;
– het scheepshandelsboek waarin alle handelstransacties, waaronder het
ruilen van goederen tegen Afrikanen, zijn bijgehouden.
Via het blog http://eenigheid.slavenhandelmcc.nl ‘doen’ de hoofdrolspelers
van 252 jaar geleden dagelijks ‘verslag’ van de gebeurtenissen aan boord. De
duur van de reis bedraagt zoals gezegd circa anderhalf jaar – de gemiddelde
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tijd die een driehoeksreis in beslag nam. Om ook belangstellenden in andere
delen van de wereld, zoals inwoners van landen in West-Afrika, de Verenigde
Staten en de voormalige koloniën in het Caraïbisch gebied, in staat te
stellen de reis te volgen, wordt het blog in het Nederlands en in het Engels
aangeboden. De Engelse vertaling is gemaakt door studenten van University
College Roosevelt (UCR) te Middelburg.
Via de menupagina’s van het blog gaat het Zeeuws Archief
achtergrondinformatie aanbieden over de verschillende reistrajecten, de
geschiedenis van de MCC en over het schip en de bemanning. Ook deze
informatie is afkomstig uit het archief van de MCC.
Het blog is mede mogelijk gemaakt dankzij de enorme inzet van de
vrijwilligers van het Zeeuws Archief, in het bijzonder de groep ‘Paleografie
in Zeeland’, de onmisbare hulp van studenten van University College
Roosevelt (UCR) in Middelburg en de financiële ondersteuning van de
Logboek van de
volgende fondsen: het Mondriaan Fonds, het VSBfonds en het Prins
opperstuurman van
Bernhard Cultuurfonds, en van het bedrijf: Delta Networks te Goes.
10 oktober 1761. Het
Het behoud van het archief, inclusief restauratie en digitalisering, is mede
logboek is afkomstig
mogelijk gemaakt door Metamorfoze, het Nationaal Programma voor het
uit het MCC-Archief
van het Zeeuws Archief Behoud van het Papieren Erfgoed van de Koninklijke Bibliotheek en het
Nationaal Archief.
(inventarisnr. 383).
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Schilderij door
E. Hoogerheijden
(1739-1809) dat
getoond wordt bij
binnenkomst op de
site (Stadhuiscollectie
Middelburg).

Herdenking afschaffing slavernij en slavenhandel
Het blog maakt deel uit van een aantal activiteiten die het Zeeuws Archief
organiseert in het kader van de herdenking van de afschaffing van de
slavernij, dit jaar 150 jaar geleden, en de afschaffing van de slavenhandel,
in 2014 200 jaar geleden. In juni 2014 wordt in Middelburg herdacht dat 200
jaar geleden Nederland de slavenhandel heeft afgeschaft. In Zeeland zullen
tal van activiteiten worden georganiseerd door verschillende deelnemers.
Kijk voor een overzicht op geschiedeniszeeland.nl
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Over boeken
Boeken over de Franse tijd
– Jan de Ruiter, Geloot voor
Napoleon (Goes: Uitgeverij Het
Paard van Troje, 2013). ISBN
978 90 71937 21 7, € 24,95.
– Jan J.B. Kuipers, Vrijheid,
Gelijkheid, Broederschap. De
Nederlanden in de Franse tijd
(Zwolle: Walburg Pers, 2013).
ISBN 978 90 5730 904 5, € 29,95.
– Wilfried Uitterhoeve, 1813 / Haagse bluf. De korte chaos van de
vrijwording (Nijmegen: Uitgeverij Vantilt en Wilfried Uitterhoeve, 2013).
ISBN 978 94 6004 121 1, € 25,-Jan de Ruiter, oud-archivaris van de gemeente Borsele, schreef dit boek als
hommage aan een vergeten groep jongens: de Bevelanders die verplicht
moesten vechten voor Napoleon. Op 10 april 1811 vertrok de eerste groep
lotelingen van de jaarklasse 1808 naar de militaire opleidingsdepots.
De laatste groep vertrok op 25 oktober 1813 uit Zeeland – nu niet meer
naar een garnizoen voor hun opleiding, maar rechtstreeks naar het front.
Behalve aan de Bevelandse lotelingen besteedt De Ruiter ook aandacht aan
andere categorieën: in dienst gestuurde weesjongens en aan remplaçanten
die tegen betaling de dienstplicht van anderen overnamen. Velen van al
deze jongemannen stierven op de slagvelden, nog meer in de hospitalen.
De Ruiter heeft zijn documentatie wel op orde, zacht gezegd; dat blijkt ook
weer uit dit met feiten volgestouwde boek, waarvan het ‘voorwerk’ door
de auteur werd gedaan in een reeks artikelen in De Spuije (het orgaan van
Heemkundige Kring De Bevelanden), gebaseerd op jaren onderzoek. Een
extra pluspunt is de fraaie wijze van illustreren, met tal van contemporaine
én latere afbeeldingen uit en over deze boeiende periode, die wegens de
herdenking van tweehonderd jaar Koninkrijk der Nederlanden 1813-2013
weer even volop in de belangstelling staat.
De dienstplicht of conscriptie krijgt ook veel aandacht in Vrijheid,
Gelijkheid, Broederschap. De Nederlanden in de Franse tijd. Hoewel dit boek
van Jan J.B. Kuipers op chronologische en in secundaire zin thematische
wijze de Franse tijd (in Nederland tegenwoordig vaak Bataafs-Franse tijd
genoemd) in zowel de Noordelijke als Zuidelijke Nederlanden behandelt,
vinden we ook veel ‘Zeeuwse’ onderwerpen belicht, zoals de in Axel
geboren Pieter Paulus (1754-1796) die voorzitter van de Eerste Nationale
Vergadering werd in 1796, maar kort nadien overleed, de versterking van
Antwerpen en de Schelde door de Fransen, en de ‘Walcheren Campaign’ van
1809. Waarom beide Nederlanden behandeld? Zonder de Franse tijd hadden
de staten Nederland en België niet bestaan in hun huidige vorm, aldus de
auteur – vandaar ook een slothoofdstuk over de ongelukkige hereniging van
beide in de periode 1815-1830/39.
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Wilfried Uitterhoeve beschrijft in 1813 – Haagse bluf de ‘chaos van de
vrijwording’ in 1813/14. De Zeeuwse locaties die hij behandelt zijn Zierikzee
(5-8 december 1813) en Walcheren (november 1813-april 1814). Op het
strategisch cruciale Walcheren speelden zich bij het vertrek van de Fransen
ietwat dramatische taferelen af. Aanleiding was een dubbel misverstand:
een detachement op zoek naar clandestiene geweren in Sint Laurens en
Brigdamme werd aangezien voor een strafexpeditie, en in het luiden van
de kerkklok om bewoners op te roepen om over die geweren te spreken
hoorde men een sein tot oproer. Het klokgelui sloeg over naar andere
Walcherse dorpen. De revolte liep echter met een sisser af. Jacobus de
Kanter beschreef de affaire, waarbij toch één dode en enkele gewonden
vielen, uitvoerig in zijn De Franschen in Walcheren, gepubliceerd in 1814. Op
5 mei (!) 1814 verwelkomde men de door de Soevereine Vorst aangestelde
commissarissen-generaal voor Zeeland. De Kanter: ‘niet vrolijk te zijn was
thans misdadig’.

De Engelsen bestoken Vlissingen, augustus 1809. Op de voorgrond een beschieting met krombaan- of
worpgeschut (mortier). Aquatint van A. Lutz naar J. Jelgerhuis.
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Van de Zêêuwse Dialectvereênigieng
VAN DE REDACTIECOMMISSIE
Als deze laatste Nehalennia van het seizoen bij u in de bus valt, is het
inmiddels december, de maand van de feestdagen. Nu was het aanvankelijk
mijn bedoeling om in dit voorwoord uitvoerig over Sinterklaas te schrijven,
maar gelet op de commotie die er ontstaan is over het bestaan van Zwarte
Piet zal ik dat maar niet doen. Uit de media heeft u al allerlei standpunten
kunnen vernemen, zoals ‘racisme’ en ‘uiting van de vroegere slavenhandel’.
Nu had ik daar zelf nooit bij stilgestaan, maar misschien heb ik er altijd te
kinderlijk over gedacht, zo in de trant van ‘Sinterklaas en Zwartepiet’, ‘Hans
en Grietje’, ‘Thomasvaer en Pieternel’ en ‘Jan Klaassen en Katrijn’. Nu wordt
er net gedaan alsof Zwarte Piet een echte persoon van vlees en bloed is,
echt bestaat. Volgens mij is hij meer een type en hoort hij onlosmakelijk
bij Sinterklaas, die ook niet een echte bisschop is, maar meer het symbool
van een kindervriend. Bovendien, laten de tegenstanders blij zijn, dat in
de huidige multiculturele samenleving Sint en Zwarte Piet multicultureel
samenwerken om de kinderen van welk ras dan ook blij te maken. Wat mij
betreft blijven ze samen nog lang actief. Als we Piet blauw, geel of rood
zouden schminken, dan is er gelijk weer een stukje folklore verdwenen. En
Zwarte Piet is nu eenmaal zwart, daaraan is niets te verhelpen, ook niet als
we hem verkleuren. Verderop in dit nummer treft u een verhaal aan over
mijn eerste kennismaking met Sinterklaas.
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Waar ik het verder over wil hebben zijn de kerstviering en de jaarwisseling.
Wat de kerstviering betreft. Ik herinner me nog heel goed de kerstviering
van de zondagschool in Ouddorp. Dat gebeurde in mijn jeugd meestal op
Tweede Kerstdag in de plaatselijke feestzaal. Wekenlang hadden we dan al
kerstversjes geoefend tijdens de zondagse bijeenkomsten. Er werd tijdens
de viering gezongen, gebeden en er werden twee verhalen verteld: het
kerstevangelie en een vrij verhaal. Aan het einde van de viering kreeg je dan
een traktatie: een verantwoord leesboekje en een zak met een kokoskoek,
een sinaasappel, een chocoladereep en een paar chocolade kerstkransjes.
Dat was eigenlijk elk jaar hetzelfde. Er stond in de zaal geen kerstboom,
want dat was heidens. Thuis hadden wij er ook geen. Wel een schaal met
zand met kaarsjes en takjes hulst erin. Mijn tante had er wel één en daar
ging ik dan altijd kijken. Het was er één met echte kaarsjes. Altijd een
emmer water en natte doeken bij de hand voor als het mis mocht gaan. De
boom was geen spar, maar wat dennentakken die bij elkaar in een emmer
met zand gestoken waren. Op de haogten, de zandwallen rond de akkers,
stonden op bepaalde plaatsen rijen zeedennen. Ik spreek over het begin van
de jaren vijftig.
Met oudjaar werden er oliebollen gebakken. Wij bleven niet op, maar
gingen net als altijd gewoon op tijd naar bed. De volgende dag ging je na
de morgendienst in de kerk ‘nieuwjaar wensen’, bij de buren en bij familie.
Deze formulering was dan gebruikelijk: ‘Ik wènse je veel heil in zegen voor
’t nieuwe jaer.’ Als antwoord kreeg je dan: ‘In joe van ’t zelfde.’ Daarna kreeg
je een nieuwjaarsfooitje. Dat was altijd spannend, want was dat een stuiver,
een dubbeltje of een kwartje? Het verzamelde geld ging in je spaarpot.
U heeft zelf vast ook wel herinneringen aan Sinterklaas, kerstviering en
nieuwjaarswensen. Stuur ze ons. Let wat dit betreft ook op de vragenlijst in
dit nummer.
Het blijft nog steeds goed gaan met Nehalennia. Elke keer is er weer
voldoende kopij, van behoorlijke kwaliteit. Het is jammer dat ondanks de
oproepen sommige regio’s wat ondervertegenwoordigd blijven. Stuur uw
verhaal, gedicht of wetenswaardigheid gerust naar ons toe.
We mogen weer terugzien op een geslaagde dialectdag op 19 oktober. In dit
nummer staat er niet alleen een verslag van, maar ook een uitgebreide fotoimpressie.
Als redactie streven we er steeds weer naar om een boeiend en
lezenswaardig nummer samen te stellen.
Namens de redactie wens ik u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig
2014 toe.
Pau Heerschap

VERENIGINGSNIEUWS
Op de dialectdag namen we afscheid van onze voorzitter. Na een indringend
gesprek met zijn huisarts belde Adri me op en vertelde hij zijn besluit.
Al bijna een jaar geleden. Een verstandig besluit, dat alle bestuursleden
respecteerden. Op 19 oktober hebben we hem dus uitgezwaaid.
Adri is niet een man van veel woorden. Hij is meer een doener; erg
praktisch ingesteld. Ontelbare middagen was hij te gast bij verenigingen
in het Land van Axel om te vertellen over onze vereniging. Met verhaaltjes
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Voormalig voorzitter
Adri Scheele.

en raadseltjes, wilde planten en allerlei uitdrukkingen. Als hij daarover
vertelde glinsterden zijn ogen. Hij wist de mensen enthousiast te maken
voor zijn Axels dialect.
Twee winterseizoenen trokken we samen door Midden- en Oost ZeeuwsVlaanderen. We bezochten daar de hoogste groepen van het basisonderwijs.
Misschien wel vijftig klassen. En overal wist hij de kinderen mee te krijgen,
ook al spraken de jonge gasten geen woord dialect. Soms kenden ze een
paar woorden van de streektaal. “Dat zegt de buurvrouw soms,” was het
antwoord van het ventje, als Adri vroeg waar de jongen dat woord had
gehoord. En vervolgens sprongen we over naar de woorden die straks in de
streektaal op de kaartjes van het dialectkwartet kwamen te staan.
Tussen de middag vertelde hij steevast onder het eten in de lerarenkamer
over de vereniging. Zijn vereniging, onze vereniging eigenlijk. De kwartetten
werden besproken en de leerkracht was trots op de kinderen die met Adri
en Rinus een fantastisch uurtje dialect hadden beleefd.
Adri was ook de man die de website gestalte gaf. Hij zocht en vond een oudleerling die dit karwei opknapte.
Op dit moment is Adri doende met een DVD. Mw. Leonsa SarneelAntheunisse uit Sas van Gent schreef een aantal verhalen over haar
woonplaats en droeg die op voorbeeldige manier voor op vertelavonden
en bij verenigingen. Tijdens de laatste dialectdag, konden de aanwezigen
genieten van het verhaal ‘Vissen Schèppe’. Een voorproefje van die DVD.
Voor die presentatie tekende Adri. Het verhaal viel erg goed in de smaak.
Adri heeft dan wel de voorzittershamer ingeleverd, maar een aantal
activiteiten voor onze vereniging blijft hij in de toekomst doen, verzekerde
hij in zijn afscheidstoespraak.
Verder zal het bestuur zich de komende tijd bezig houden met de wijziging
in de statuten en het opstellen van een Huishoudelijk Reglement. Op de
laatste ledenvergadering waren die wel geagendeerd, maar ter wille van de
tijd niet in behandeling genomen. We komen hier dus op terug.
Verder kunnen we meedelen, dat het volgend jaar een halve eeuw geleden
is, dat mw. dr. H. C. M. Ghijsen het Zeeuws Woordenboek afrondde en dat
feit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het is en blijft tenslotte
een monument in het Nederlandse dialectlandschap.
Rinus Willemsen

Helpt u mee?
Het bestuur is druk bezig met de herformulering van onze
statuten en het uitwerken van een Huishoudelijk Reglement. Graag
hebben we daarbij hulp van een aantal dialectleden. Heeft u hier
belangstelling voor en wilt u ons helpen met deze interessante
materie uit te werken? Neem dan contact op met het secretariaat.
Alvast bedankt.
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VERSLAG VAN DE DIALECTDAG
Op naar Landlust
De derde zaterdag in oktober staat bij ons op de kalender al maanden ingevuld.
Dialectdag. We schrijven er dat al direct op als we een nieuwe kalender kopen. Dat is
vaste prik.
Deze keer kregen we geen papieren voor de vergadering toegezonden. Dat was
vroeger altijd zo. Het programma van de dag kregen we bij het binnenkomen op
Landlust, waar we verwelkomd werden door Hans Jebbink. Die kende ons nog van
vorig jaar. We maakten een gezellig praatje en toen we de zaal binnenstapten, was die
al voor de helft gevuld. Toch waren we ruim op tijd van huis gegaan, want een paar
geleden zaten we onder Dordrecht in een file en toen was het op het nippertje dat we
onze plek konden opzoeken. Dat vergeet je nooit, dus ruim op tijd vertrekken.
Het hele programma verliep vlot. We hebben genoten van de mooie plaatjes die Gerard
Smallegange liet zien van de Zeeuwse boerderijen. En wat kan de man vertellen zeg.
Die weet nu overal wat van. Van de makelaars op de schuren, de huizen, de kleuren
verf, de grootte van de gebouwen. Die mag voor ons best nog eens ‘vrom’ komen.
Trouwens, die was maar ’n uurtje aan het woord.
Engel Reinhoudt was weer net als vanouds. Zingen en praten. Vooral dat liedje van
Jantje de Prentenknipper sprak ons aan. Trouwens ook tijdens het eten kwam Engel
nog ter sprake. “Die gaat daar mee op een krukje zitten, pakt z’n gitaar en weg is tie,”
zei ’n vrouwe die ook een grote fan van Engel bleek te zijn.
Ja, en dan na ’t eten genieten van Zeeuwse Sien. Een waterval van Walchers dialect en
die kan nog een aardig deuntje zingen ook.
’t Was een goed idee van ’t bestuur om niet tot ’n uur of vier door te gaan, maar wat
vroeger te stoppen. Dan kan je nog een beetje blijven napraten. Altijd gezellig. En toen
naar huis. Ruim twee uur in de auto en ’s avonds nog wat in het nieuwste boek van
Gerard Smallegange gebladerd. Tot volgend jaar.
Een tevreden Dialectdagbezoeker
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FOTO-IMPRESSIE VAN DE DIALECTDAG
Foto’s: Koen de Bruijne

De deur van Landlust staat weer uitnodigend open.

Een bolus bij de koffie

.

Even bijpraten.
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Secretaris Rinus Willemsen licht een agendapunt toe.

Erelid Adri Scheele spreekt
zijn afscheidswoord.

ijd.

Aperitief vóór de maalt

Ieder laat zich de
maaltijd goed smaken.

Engel Reinhoudt:
al jaren een vast
onderdeel van de
jaarvergadering.

Gerard Smallegange weet
zijn publiek te boeien.

Jaap Murre doet verslag
van de activiteiten van ‘De
Zêêuwse Taele’.
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Zeeuwse Sien heeft de
lachers op haar hand.

De boekenstand heeft gretig aftrek.

Maar ook presentator Pau Heerschap kan er wat van.

Maar de gastvrouwen geven dan ook een
vriendelijke toelichting.

En dan nog wat napra

ten.

Tot besluit het gezamenlijk zingen van het Zeeuwse volkslied.
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Nieuwe leden en jubilarissen
Sinds de vorige dialectdag schreven we de volgende nieuwe leden in:
Mw. J. M. Haartsen, Woerden
Mw. H. H. J. van Zwet-de Savornin Lohman, Naarden
C. Cevaal, Nieuwerkerk aan de IJssel
G. van de Vijver, Terneuzen
J. J. Haak, Biervliet
Mw J. Quaak-Sinke, Kruiningen
P. E. de Jonge, IJzendijke
Fam. A. Duijnhouwer, Scherpenisse
A. Kik, Terneuzen
J. A. Deurloo, Zwolle
Mw M. J. Lendegent-Steur, Burgh-Haamstede
M. Tanis, Hulst
Allemaal hartelijk welkom. We zeggen altijd: Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd.
Op de laatste dialectdag feliciteerde de voorzitter de volgende jubilarissen:
45 jaar
P. J. Aarsen, Middelburg
K. Francke, Gorinchem
Gemeentearchief, Vlissingen
Dr. A. P. de Klerk, Middelburg
40 jaar
H. Uil, Zierikzee
25 jaar
I. P. Back, Naarden
J. E. M. Bleijenberg, Axel
R. Dronkers-Jilleba, Vlissingen
Heemkundekring Zuiderkwartier, Putte
J. J. Jonker-Roelant, Den Haag
M.D. Klompe-van Iwaarden, Heinkenszand
R. A. Manderveld-van Veen, Weelde (B)
J. Minnaard, Heinkenszand
M. C. de Schipper, Krabbendijke
Drs. W. H. P. Scholten, Driewegen
S. M. Slabbekoorn, Oost-Souburg
T. Wessels-van Dongen, Zierikzee
L.E. Wolters-Cevaal, Ede
Dr. J. van der Zwan, Middelburg

VAN DE ADVISEUR STREEKTALEN
Belfort Sluis heropend
Op 30 september werd het Belfort in Sluis heropend voor het publiek.
Bezoekers kunnen er vanaf woensdag tot en met zondag terecht voor een
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aantal permanente tentoonstellingen. Ook streektaal heeft in het Belfort een
belangrijke plaats gekregen. De Zeeuwse Klapbank, de tentoonstelling die
jaren geleden door de SCEZ werd gebouwd en twee jaar rondreisde, heeft
er nu een permanent onderkomen gevonden. In het Belfort kan men nu dus
terecht om het dialect van de hele provincie Zeeland te beluisteren. Het
idee om in het Belfort een museumopstelling rond taal te creëren ontstond
bij de Stichting Johan Hendrik van Dale. De initiatiefnemers waren Piet van
Sterkenburg en Lo van Driel. Hun ideeën liggen ten grondslag aan wat de
tentoonstelling over taal is geworden. Met als vertrekpunt Johan Hendrik
van Dale, een onderwijzer uit Sluis die woordenboeken samenstelde en
ook affiniteit had met de taal van zijn regio. Dit resulteerde dus in een
mooie tentoonstelling over Johan Hendrik van Dale, over Sluis in vroegere
tijden, over de geschiedenis van woordenboeken en over de Nederlandse
dialecten, met nadruk op de Zeeuwse. Zo is er bijvoorbeeld een dialecttafel
waarop men allerlei boekjes, woorden en andere afbeeldingen vindt in
verband met de Nederlandse dialecten.
Tentoonstellingsbezoekers willen tegenwoordig ook interactief bezig
kunnen zijn en er zijn dan ook twee spelmogelijkheden gecreëerd. Zo is
er een marktspel waarin de speler een marktkoopman is die zijn klant aan
de marktkraam in het Zeeuws moet kunnen helpen. De klant vraagt op vijf
verschillende markten in Zeeland naar een aantal producten en de speler/
marktkoopman moet raden wat de klant precies wil. Ook kunt u achteraf
extra informatie over de herkomst van het behandelde woord zien.
In het andere spel moet u raden welk dialect een bepaalde spreker spreekt.
Dat blijkt niet altijd zo evident te zijn. Sprekers uit Nederland en Vlaanderen
hebben elk tien zinnetjes ingesproken in hun dialect. Leuk, maar niet zo
gemakkelijk. Tenzij u natuurlijk de sprekers kent.
De tweede verdieping omvat echter niet alleen de dialectafdeling. Er is eerst
en vooral aandacht voor Johan Hendrik van Dale en voor woordenboeken;
er is een vitrine over Van Dale ingericht en verder zijn er ook twee vitrines
over de geschiedenis van woordenboeken. Bij deze vitrines kunt u een
derde spel ontdekken, het woordenboekspel waarin u kennismaakt met
diverse woordenboeken.
Op de tweede verdieping kunt u tevens in vier filmpjes van vier minuten
de diverse thema’s bekijken. De films zijn gemaakt in opdracht van de
Stichting Johan Hendrik van Dale, die hiervoor samenwerkte met Rebecca
van Wittene. Er is een filmpje over Sluis in de negentiende eeuw, over Johan
Hendrik van Dale, over hoe een woordenboek wordt gemaakt en een over
de Zeeuwse dialecten.
Op de eerste verdieping vindt u de geschiedenisafdeling. Bezoekers kunnen
in het Belfort gemakkelijk enkele uren ronddwalen. Een bezoekje aan Sluis
mag dus de komende maanden zeker niet ontbreken in uw planning.
Streektalendag
Op 28 september vond in het Belgische Hasselt de streektalendag plaats,
een combinatie van de streektaalconferenties en de dialectendagen die
de afgelopen jaren werden georganiseerd door de Stichting Nederlandse
Dialecten. Het thema ‘digi-streek-taal’ lag voor de hand, aangezien ook het
streektaalwereldje niet kan achterblijven in de trend van digitalisering.
Jos Swanenberg en Veronique De Tier presenteerden een overzicht van
streektalige digitaliseringsprojecten in Nederland en België. Daarna
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kwam het project ‘Spraakmakkers. Taalvariatie in Limburg’ aan bod. Het
ochtendprogramma stond vooral in het teken van dit project, omdat
het pilotproject van Variaties vzw die dag werd afgesloten. In dit project
werd de taalvariatie van en in Limburg in beeld gebracht. Allerlei filmpjes
van Limburgers met diverse taalachtergronden zijn in beeld gebracht
en van metadata voorzien. De filmpjes zijn te zien op de website www.
spraakmakkers.be.
De rest van de dag verliep zoals een traditionele dialectendag, met
diverse workshops, een muzikaal intermezzo, een infomarkt en veel
informeel overleg. Het programma bood heel wat keuzemogelijkheden. De
woordenbank waarin ook de Zeeuwse woordenboeken zijn opgenomen
(www.zeeuwsewoordenbank.nl) en Soundbites, de website waarop diverse
verhalen in allerlei Nederlandse dialecten te horen zijn (www.meertens.
knaw.nl/soundbites), werden er gepresenteerd. Joris Swinnen ging met zijn
publiek in debat over de mogelijkheden om via de computer dialect te leren.
Er waren informatieve sessies over sprekende Limburgse woordenboeken,
over de Drentse taalbank en hoe je daarmee online kaarten kan tekenen
(www.huusvandetaol.nl) en over de Limburgse DBNL (Digitale Bibliotheek
voor de Nederlandse Letteren). Het zoeken van informanten voor de
taalfilmpjes van het project ‘Spraakmakkers’ en het maken van urgentieinterviews over de mijnstreek waren eveneens interessant. Helaas konden
de deelnemers niet overal tegelijk aanwezig zijn.
De dag eindigde met de boekpresentatie van Schrijvers op streek waarin ook
twee verhalen van Zeeuwen zijn opgenomen (Engel Reinhoudt en Frans van
der Heijde) en een streektalenquiz. Ook dit jaar was de streektalendag weer
een goed gevulde en boeiende dag met voor iedereen wat wils. We misten
wel een paar Zeeuwen.
Nog altijd gezocht
Vrijwilligers om mee te helpen aan een project ‘streektaal in de zorg’. Hebt
u wat uren vrij en bent u bereid om met foto’s, vragen en voorwerpen een
namiddag te gaan praten en/of vertellen in zorginstellingen, neem dan
contact op met de adviseur streektalen v.de.tier@scez.nl
Het digtialiseren van het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten verloopt
voorspoedig. Binnenkort zijn alle letters van het WZD klaar. Binnenkort
starten we met het Supplement. Het zou mooi zijn dat 50 jaar na de
voltooiing van het WZD, er ook een online versie beschikbaar komt op het
internet. Wie nog wil meehelpen, kan zich melden. We werken ook aan de
woordenlijsten van Dek (Kruiningen) en van Landheer (Overflakkee). Ook
hier kunnen we nog helpende handen gebruiken.
Ook het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten zoekt vrijwilligers om
dialectwoorden in een database in te voeren. Het gaat hier enkel om Vlaams
en Zeeuws-Vlaams materiaal dat verzameld is op papieren vragenlijsten,
maar uiteraard kunnen ook ‘overkanters’ meehelpen. Het invoeren gebeurt
in een online database. Er wordt een korte opleiding gegeven. Wie wil
helpen kan hiervoor mailen naar wvd@ugent.be. Twee Zeeuws-Vlamingen
zijn al aan de slag gegaan. Een beetje computerkennis is vereist.
Een laatste project waar we vooral Zeeuws-Vlaamse vrijwilligers voor
nodig hebben is voor het maken van samenvattingen van Zeeuws-Vlaamse
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verhalen die in de jaren 60 en 70 zijn verzameld. In 2014 komt de website
stemmen uit het verleden online op een site van de Universiteit Gent. Deze
site is te vergelijken met die van Soundbites van het Meertens Instituut met
Nederlandse verhalen. Ook hiervoor kunt u mailen naar wvd@ugent.be
Fotowedstrijd Oog voor taal : Oog voor Zeeuws
In navolging van onze Groningse collega’s (zie http://www.rug.nl/research/
groningertaalencultuur/oog-voor-taal) lanceren we een fotowedstrijd Oog
voor taal. In ons geval dus Oog voor Zeeuws.
Ziet u ergens een opschrift in het Zeeuws, een huisnaam, een leuke tegel
enz., maak er een foto van en stuur die naar intzeeuws@scez.nl. Vermeld
de volgende gegevens: naam van de fotograaf – datum van de opname – de
locatie. Een toelichting mag uiteraard ook. Elke maand selecteren we een
foto als ‘foto van de maand’. De fotograaf ontvangt dan een klein presentje.
Alle foto’s zullen op de website www.zeeuwseklapbank.nl worden geplaatst.
De eerste prijs wordt uitgereikt eind januari.

UIT DE REGIO’S
In Brouwershaven was de start
CD MET VERHALEN IN DE DIALECTEN VAN SCHOUWEN-DUIVELAND
Op woensdagavond 2 oktober vond in het Tonnenmagazijn in
Brouwershaven de presentatie plaats van een nieuwe cd met
humoristische streekverhalen, onder de titel Van Brû tot Burghsluus,
Humoristische ver’aelen van Schouwen-Duveland.
Verhalen leven voort
Sinds er mensen op aarde leven zijn er verhalen verteld. Ieder deed
dat in zijn eigen taal. Na de ontdekking van het schrift ging men ze ook
opschrijven. Zo leefden vertellingen naast mondelinge overlevering ook
voort op schrift en wie dat wilde kon ze lezen. Vanaf ongeveer het midden
van de negentiende eeuw werden er ook verhalen in dialect gepubliceerd.
Veel mensen vinden het lezen van een verhaal in dialect behoorlijk lastig.
Door diverse spellingswijzen met allerlei vreemde accenttekens ontstaan
vaak merkwaardige woordbeelden. Vooral voor niet-dialectsprekers zijn de
klanken dan heel moeilijk te reconstrueren, hoe de schrijver met allerlei
aanwijzingen ook zijn best heeft gedaan.
Oude tijden herleven
Als men een dialectverhaal beluistert, speelt dit probleem niet. Alle
specifieke klanken, de juiste intonatie en het spreektempo van een bepaald
dialect komen door de verteller op een natuurlijke wijze tot leven. En zo
herleven de oude tijden waarin verhalen klonken.
Met die gedachte in het achterhoofd heeft het bestuur van de Zêêuwse
Dialect Verênigieng het plan opgevat om van de diverse regio’s in het
Zeeuwse dialectgebied een luister-cd uit te brengen met diverse verhalen.
Schouwen-Duiveland mag de spits afbijten; andere regio’s zullen volgen.
Een bijkomend voordeel is dat op deze manier de gesproken dialecten
tevens hoorbaar voor het nageslacht zijn vastgelegd.
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Genoeglijk
samenzijn in het
Tonnenmagazijn.

Wethouder Stouten
ontvangt het eerste
exemplaar.

Vertellers en schrijvers
Van diverse vertellers en schrijvers zijn op de nieuwe cd verhalen te
beluisteren. Maartje Stuut vertelt het verhaal van de zeemeermin van
Westenschouwen. Maartje werd geboren in Oosterland en woont nu in
Zierikzee. Zij volgde een opleiding Nederlands, diverse schrijftrainingen
en poëziecursussen. Naast het Standaard Nederlands schrijft ze ook in de
Zeeuwse streektaal.
Joop van Loo vertelt in het dialect van Zierikzee een verhaal van Ad
Leijdekkers. Deze rasverteller uit Zierikzee bracht zijn verhalen als
voordrachtskunstenaar in dialect. Ook heel bekend
zijn zijn zelfgeschreven liedjes, waarbij hij zichzelf
begeleidde op de gitaar. Onder het pseudoniem Arjaon
schreef hij verhalen en gedichten voor de Zierikzeesche
Nieuwsbode. Ad overleed in 1995.
Op de cd is ook een geluidsopname van Omroep
Zeeland te horen van Willem van Gilst. Als Wullem
schreef deze regelmatig stukjes in de Zierikzeesche
Nieuwsbode. Ook was hij te beluisteren op Omroep
Zeeland. Een echte ‘Bruenaer’ in hart en nieren met een
groot gevoel voor humor. Hij overleed in 2012.
Ook van Henk en Leni Blom zijn enkele verhalen te
beluisteren. Henk en Leni zijn bekend van hun optreden
met het cabaretgezelschap Kant’oôi, waarvoor Henk
de teksten schrijft in dialect. Ook schrijft hij een tweewekelijkse column
in de krant. Samen hebben ze een boekje uitgegeven met verhalen in het
dialect. Jaarlijks verzorgen ze als ‘Endrik en Jannekee’ een conference op
nieuwjaarsrecepties, waarbij ze de plaatselijke politiek op de hak nemen.
Vervolgens een verhaal van Teun Rosmolen uit Zierikzee. Teun heeft een
veelzijdige interesse. Zo schrijft hij o.a. verhalen in dialect en maakt foto’s
voor de ZDV.
Harry Boot vertelt twee verhalen in het dialect van
Kerkwerve: één van hemzelf en één van Joop van Zijp.
Joop groeide op in Kerkwerve. Met zijn familie bleef
hij het dialect spreken, ondanks dat hij er niet meer
woonde. Na een schrijfcursus is hij verhalen in het
dialect en columns voor de PZC gaan schrijven. De
Zeêuwse Dialect Verênigieng heeft een aantal van deze
verhalen uitgegeven in de bundel Joop van Zijp vertelt.
In Kerkwerve is een bronzen beeld ter nagedachtenis
aan zijn moeder geplaatst. Zij was een zeer gewaardeerd
wijkverpleegster. Joop overleed dit jaar.
Wim de Vrieze vertolkt op de cd twee verhalen. Wim is
zeer actief in de Schouwse Westhoek. Hij is medeauteur
van een aantal boeken, zoals Noordwelle, polderdorp
achter de duinen, Strandingen en schipbreuk voor de Schouwse kust en Ouwe
verhaelen uut de Schouwse West’oek. Voor al deze publicaties pleegde hij
veel onderzoek en kent daardoor de streek ‘op zijn duim’.
Tenslotte Marietje Dijkstra. Zij is geboren en getogen op Bruinisse. Marietje
is lid van de klederdrachtvereniging De Arke en houdt voordrachten in
verzorgingshuizen en voor verenigingen. Zij vertolkt veelal verhalen die
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overgeleverd zijn en waarvan de schrijvers niet bekend zijn.
Kortom: een keur aan diverse boeiende en humoristische verhalen die het
beluisteren meer dan waard zijn.
Presentatie
Op woensdagavond 2 oktober was het druk in
Brouwershaven. Het eerste exemplaar werd
aangeboden aan cultuurwethouder Wim Stouten van
de gemeente Schouwen-Duiveland. Die bleek trouwens
ook een goede dialectspreker te zijn. Deze avond
werd georganiseerd in nauwe samenwerking met de
vereniging ‘Stad en Lande’. Voorzitter Wijnand Renden
sloot de avond af en keek terug op een zeer geslaagd
samenwerkingsproject.

Ook Kant’ôôi trad op.

De CD Van Bru tot Burghsluus is koop voor € 10,00
in de plaatselijke boekhandels in de regio en via onze
website.

IN GESPREK MET ADRI SCHEELE
We spreken met Adri Scheele, opgegroeid in Axel en momenteel woonachtig
in Terneuzen. Adri is een man die graag met veel dingen tegelijk bezig is.
Hij is actief binnen de voetbal en bij de Stichting Landschapsbeheer Zeeland,
de SLZ. Met hem bezocht ik de afgelopen jaren bijna alle basisscholen in de
gemeenten Hulst en Terneuzen, om op deze basisscholen de leerlingen kennis
te laten maken met dialect. We vragen hem wat hij het prettigst vond de
laatste jaren bij de dialectvereniging.
Zaterdag 19 oktober jongstleden nam ik afscheid als voorzitter van deze
dialectvereniging en ik kijk nu terug op een mooie periode.
Drie jaar geleden kwam het eerste luusterboek uit en dat was meteen een
mooi document om mee ‘de baan’ op te gaan. Bij tal van presentaties ging
het vlot van de hand en ik meen dat er uiteindelijk dik 700 van zijn verkocht.
Als je het nu nog wil hebben moet je al bij die eerste kopers terecht. Dat
geldt ook van Jan Lauret’s ‘Oekse Praot dat net iets eerder uitkwam en ook
met dat boekje kon ik goed uit de voeten en het verdween vaak in koffers
die voor Canada of elders werden ingepakt.
Kan je wat vertellen over het scholenproject?
Na 35 jaar in het beroepsonderwijs te hebben gewerkt heb ik daar vele
kennissen aan over gehouden, wat me goed te pas kwam bij het kwartetproject bij de basisscholen. Eerst de gemeente Terneuzen waar de
dialectkaart ingekleurd wordt door de grenskantdialecten, het Axels en over
de Braakman in Biervliet het West Zeeuws-Vlaams. Dit jaar de gemeente
Hulst waar Rinus en ik hulp hadden van Land-van-Hulstenaars.
Wat veranderde de laatste jaren bij de dialectvereniging?
De afgelopen jaren ben ik ook vaak de deur van een ziekenhuis en verder
tegengekomen en dat heeft ook mijn stap tot terugtreden als gevolg. Maar
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binnen een vereniging zijn er altijd mogelijkheden om als lid actief te zijn en
dat geldt ook voor mij. Nu er gekozen is om meer per regio naar buiten te
treden met activiteiten en producten als het laatste Schouwse Luisterboek
is het aan de leden om dat in te vullen. Voor Zeeuws-Vlaanderen is dat al
snel aan de orde en is er werk aan de winkel.
De website is de laatste tijd ook flink opgepoetst en ook daaraan kun je als
lid bijdragen wat weinig tijd kost, maar wel laat zien wat er in dialectland
leeft.
Waar hou je je nog meer mee bezig op dialectgebied?
Op dit moment viert Axel de 800 jaar stadsrechten en daarin heb
ik aanleiding gevonden om ook het Axelse dialect warm te houden.
Erpelkappers heb ik gevraagd hun vertaling te geven van 40 uitdrukkingen
en zegswijzen. Zoiets kun je in iedere regio bij allerlei gelegenheden
prima doen. Vooral familiebijeenkomsten met ook buiten Zeeland
wonende Zeeuwen lenen zich daar prima voor en dan is de stap naar een
lidmaatschap vaak een kleine. Je moet zelf even die kans ‘scheppen’ en dan
de vis aan de haak slaan.

Adri tijdens zijn laatste bestuursvergadering op Landlust, oktober
2013. Links van hem penningmeester Prieneke van Hoeve, die
haar eerste begroting presenteert.

Adri Scheele.

Zullen we nog van je horen?
Zaterdag 19 oktober was voor mij zeker geen afscheid. Wel wil ik iedereen
bedanken voor de prettige samenwerking en de vele plezierige momenten.
De volgende dialectdag staat alweer gepland en ik hoop dan aanwezig te
kunnen zijn.
Tot ziens en de naestigheit in dialectland,
Adri Scheele
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M’N STIKJE
Sinterklaos
Bie uus thuus wier vroeger op ’n bescheije meniere an Sinterklaos edae.
Niejt dat ’n openlek an huus kwam.
Hie kwam ’s nachts ’n bee ‘ie heimelek.
A j’ dan d’n aoren ochtend opkwam
lagge d’r naest de kolekachel wat pakkies in bruun pepier.
Aok lag t’r altied ‘n briejfie bie mit vermaeniengen.
Da’k m’n brôôd gaauwer most opete.
Zo’k soort booschappen.
Ik hè wel ’s perbeerd om wakker te bluuvene,
Mar da’s nôôit goewd elukt.
‘k Hè ’n tuus nôôit kunne betrappe.
‘k Weet nog goewd da ‘k ’n voor de êêrste kêêr live ezieje hè.
‘k Zal niejt licht vergete wat toe z’n êêrste woorden waere.
De christeleke kleuterschoole zat mit de Staese schoole in êén
gebouw.
’t Was 5 december.
’t Jaer weet ‘k niej mêêr.
Sinterklaos zou ’n bee‘ie laete in de middeg de Staese schoole
andoewe.
Al vroeg moste wiele kleuters nae huus.
Zôô’n Raomsen heilegen mochte wiele niejt zieje.
Mit m’n nicht, die juffrouw op de kleuterschoole was, bink
vromme egôô.
Dêêr stonge m’n dan voor de poorte te wachtene.
D’r wazze nog ’n haop aore mènsen.
Toe m’n ’n hortie ewacht hao kwam Sinterklaos in de
Weststraete anrieje
Hie zat op ’n wit paerd, ’n echte boereknol, zôô’n trekpaerd.
De eigenaer hieuw ’t bie de kop vast.
‘k Vong ’t prachtig:
Dat rood, wit in goud van z’n Sinterklaos z’n klêêren.

Zestiende-eeuwse
afbeelding van SintNicolaas door Hans Bock.

Even laeter stieng ‘n in de poorte.
De kinders zonge.
Toe ze klaer waere, zei Sinterklaos plechteg:
“Geef mij een borrel!”
Vanuut ’t portael van de schoole kwam d’r ’n veint
mit ’n groewne flesse in ’n glaesie.
Hie zat nog op z’n paerd toe ‘n ’t achteroversleeg.
Ja, da binne de êêrste woorden die uut Sinterklaos zijn mond
ehôôrd hè.
Pas veel laeter hè ‘k begreepe dat zelfs Sinterklaos last kan hè
van plankekoorse.
Pau Heerschap
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KIEKPLAETE
We vallen maar direct met de deur in huis: het afgebeelde voorwerp is een
rietpikke of rietsniejer. Dus een gereedschap om riet te snijden. Met de ene
hand pakte je een bosje riet vast en met de andere dit voorwerp met een ca.
60 cm lange steel. Aan de scherpe snee zaten geen tanden.
Ed Steijns (Kloosterzande) dacht dat het een stokzaag was, om lage takken
van een boom af te zagen.
Mw. J.L. Dieleman-de Bokx uit Zierikzee dacht aan een erwtenpikke en de
heer Adri Kloosterman uit Biezeling dacht aan braemmes, gebruikt bij het
stoelenmatten.
Helaas, deze keer geen winnaar. Hopelijk komt het goede antwoord wel op
de volgende Kiekplaete.

De nieuwe
Kiekplaete.

De oude Kiekplaete.
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VERHALEN EN GEDICHTEN

Even ’n kerstbôôm
‘aolen.

Even ’n kerstbôôm ‘aolen
Die staot er ‘n ‘êêle maond: m’n kerstbôôm. Daogs nao Sinterklaois zet ‘k die
altied op en mee Drie Koniengen, gaot ie weer nao de vlierieng terug.
“Daor ei je nog ’s plezier van joengen,” zei ‘k tegen m’n eigen toen toen ‘k
’t pakket van de smalle trap nao beeneejen liet slieren. Da was zondag ’n
weeke geleejen. “Voo die € 30,00. kan je toch gêên èrmoei liejen?” Die zit
nog in z’n ouwe verpakkieng van ’n jaor of vuuve geleejen. ‘Andig ‘ôôr. Toen
‘k ‘m in de kaomer aod uutgeleid, docht ‘k: “Noe kan je beter die takken
uutvouwen op d’ achterstraote, want anders ei je toch nog last van die
naolden in ‘uus.” ’t Bin we kunstnaolden, mao toch. Verzichtig brocht ik de
bôôm nao buuten en boog alle takken in de goeje stand. Toen viel ’t m’n
op dat ‘r ook lichtgroene en doenker groene takjes en blaodjes waoren. En
êêrlijk gezeid, de vorige jaoren most dat altied mao roefel de schoefel gaon,
mao noe lekker in ’t zonnetje begon ‘k d’r nog plezier in te kriegen ook. ‘k
Draoiende ‘m rond en bekeek m’n bôômpje, dat best gezien mocht worden.
Binst an’k zô bezig was, goeng de geraogedeure van de buren open en
‘ôôrende ‘k de buurvrouwe over de wegt roepen: “Hie bin ook best op tiid
mee je kerstbôôm.” ‘k Riepen nog dan ‘k d’r lange plezier van wou ‘èn en dat
ie best gezien mocht worren. Even laoter reejen de buurtjes verbie en ze
zwaoiende nog ‘s lacherig, zô van: “Da’s nog ’s de moeite, die bôôm van joe”.
‘k Bezjoerende natuurlijk vriendelijk terug. In m’n eigen docht ‘k: “En noe is
tie nog nii angeklêêd. “
Ongewilligekeurig moen ‘k terugdienden an ‘n verhaol van Gertie Evenhuis
die vroeger bie ons op ’t durp, in de pasterie, weunende. Zô’n vuuftig jaor
geleejen. Om den êên of andere reejen zou t’r da jaor gêên kerstbôôm in de
kèrke kommmen. En da was tegen ’t zêêre bêên van Erik en Anke. Alle twii
brugklassers misschiens, dan is ’t op. Die goengen toen op kersstaovund
mee d’n bus van Biervliet nao Bresjes en kochten op de Middelburgse Markt
nog êên van de leste kerstbôômen. En dan terug mee dien bôôm, de bôôt op
en de bus in. Vee bekieks onderwegt, allicht. En complemènten. Zô van: Da’s
’n schôône bôôm. Dao kan je mee voo den dag kommen. Maor in Bresjes
was dat eventjes anders. De chauffeur wou dien bôôm nii in z’n bus. Nao
vee gesoebat, goeng dan toch eindelijk d’achterdeure open mocht de bôôm
mee. Nêê, nii liggend mao staond. Êên van de luuken in ’t dek wier open
gezet en zo vertrokken Erik en Anke mee udder bôôm nao Biervliet. Op
Kerstaovend en ’t vriezende ’n bitje. Toen d’r controle kwam, zei dien kèrel
dat ’t tegen alle voorschriften was en zeker mee zô’n open luuk. ’n Ouw
mannetje wou nog zeggen, dat ie eigenlijk toch wel op d’n tocht zat en dat ’t
zô koud was, mao net op tiid beet ie op z’n toenge. ’n Extra kaortje kopen?
“Allicht nii,” zei Erik resoluut tegen de conducteur, “voor ’n koffer kôôp je
toch ook gêên kaortje?” En Anke ketste d’r nog achter: “Begaoge is begoage,
nêê waor?” ’t Mannetje da net op z’n toenge gebeten ao, gebaorende nog:
“En dat gaot allemao mao deu!” toen de conducteur ’n teiken gaf an de
chauffeur zô van: Karren Maor.
En ielk jaor an ‘k de kerstbôôm an ’t anklêêjen bin, kom me da verhaol in
m’n bolle. ’n Gewaorschuwd mèns telt ommerst voo twêêje. Nao Middelburg
om ’n kerstbôôm? Nêêje, dat nôôit nii mêêr. ’t Is an d’achterdeure, zeg. Dan
mao nao de vlierienk.
Rinus Willemsen, dialect Land van Cadzand
(verscheen eerder in de PZC van 19 december 2009)
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De wiizen uut ’t ôôsten
Ôôit weunden der drie wiize mannen in Iran.
Ze keken nao de stêrren en wisten daor alles van.
Op een nacht zaogen ze der êên an de lucht staon,
waovoor as ze de boeken der op nao mosten slaon.
Ze zaogen dat er een kleinen geboren was in ’t westen,
maor dan echt nii zoemao den êêsten den besten.
De Koning van de wèreld volgens udder boeken.
Dus besloten ze om dem gauw te gaon bezoeken
En die môôie stèrre bleek udder oek te verhaolen
dà ze mao ’t beste schôône kado’s zouen gaon aolen.
Dus èn zij een ôôp goud èn mirre èn wierôôk gekocht,
udder kamelen gezaodeld èn begonnen an den tocht.
Dà nam toch à gauw een paor maonden in beslag,
wan zij reisden s’ nachts èn sliepen dan overdag.
Wan overdag kun je natuurlijk gêên stèrre zien staon.
Dus bèn je verplicht om ’s nachts op reis te gaon.
Deur elken nacht maor achter die stèrre an te gaon,
kwaomen zij eindelijk op een dag in Jeruzalem an.
Zij bèn dao dan koning Herodes gaon bezoeken
èn deejen dao toen udder verhaol uut de doeken.
Den ouwe koning raokten echt êêlemao van slag,
omdat ie in dà kind een mogelijke concurent zag.
Ie sprak tegen de wiizen wel êêle môôie woorden,
mao maokten à plannen om dà kind te vermoorden.
De Joden aoden in de profeten kunnen ontdekken,
dat de wiizen nao Bethlehem mosten vertrekken.
Zij bèn dao geraokt op minder dan twêê daogen
èn waoren verbaosd over wat à zij daor zaogen.
De Koning van de wèreld was een êêl klein kind,
mee een eenvoudige moeder èn een simpele vint.
Maor ondanks het ontbreken van praol èn pracht,
zaogen zij dit is ’t kind wao de wèreld op wacht.
Wat à zij allemao zeien was echt nii te verstaon,
mao zij bèn dao voo dà kind in anbidding gegaon.
Omdà zij mekaore toch nii goed konnen verstaon,
bèn zij toen mao wee gauw op uus an gegaon.
De mènsen èn die mannen laoter naomen gegeven
èn zij bèn as de drie koningen voort bluven leven.
Wil je het echte verhaol der nog es op naolezen,
daovoo moe je in de Biibel bii Mattheüs wezen.
‘K èn soms wel es iets uut mijn duum gezogen,
maor ontouw dat ’t voornaomste nii is geleogen.
Leen de Jonge, dialect Land van Axel
’t Vaarke
Een squadron meêuwen landt op het dek van de koekoek in mit vee
geschufel in geschreêuw nae mekaore zoekt aalke meêuwe de beste plekke
op. Het is ’n leven as ’n oôrdeêl, dâ’s raek, ô. Dat duur een paer menuten in
Piet oort ‘r wakker van. Ie bluuf nog ’n stuitje laahe, mâ jao, je kan eihenlijk
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net zô goed opstae. D’r mot toch eêl vee gebeure. De noôit uuthesproke
ofspraeke is dat Piet zurgt vô de vosse groente in ’t fruit in de wienkel
in dat Merie ’t dae perbeert te verkoapen. Piet gae dan twint wè mit de
karre lengst de deure. Dat kan ’n eêl goed, want praete, dat zâ je nie gauw
verbetere. In ie is op Renisse eêl bekend om z’n uutspraeken. Ât’n ’t over
Aemstie eit bevobbeld zeit ’n dat dae nog gin goeien ond vandaene komt.
Noe, dat doet ’t op Renisse aoltied aarg goed. Sind dat Witte van Aemstie
d’r vô gezurgd eit dat Jan van Renisse uut z’n kasteêl most vluchte, in dat is
toch â eêl lank eleeje, is ’t tussen die twî durpen pik in vier eweest.
Piet was t’r ok bie toe dat ’t kaarkkoor vô de twidde keer wier op’ericht. Lee
de Ruter wou wè ƒ 100 gee, mâ op voôrwaerde dat ’t koor enkelt christelijke
versjes zou zienge. Mâ Piet stelden’n gerust. Ie zei: me bin net as die
orhanist die of Sarie Marijs in de kaarke speelde in naedien meedeêlde dat
’n enkelt de wieze mâ niet de woorden dee spele.
Wat Piet ok aoltied mot doe is vô ’t keutje zurhe. Aalken ochen maekt ’n de
pap klaer in briengt ’t nae ’t vaarkeskot. In wat ’t beêsje op d’n dag nog meer
kriegt gae tussen de bedrieven dû. ’n Sliertje van dit in ’n stikje van dat, de
keu is t’r goed vô. Zô gauw as dat ’n Piet in de gaten kriegt komt ’n nae vore
in gaet mit z’n voorpoôten tehen ’t out stae. Z’n kop steek net boven ’t out
uut. ’t Is mâ goed dat ’n nie weet, dat ’n nog mâ ’n korte tied van leven eit.
As de slachter komt is ’t vô aalk gezin dat ’n keutje eit ’n feêstelijke dag. Wè
druk, ô, mâ iedrendeên vindt ‘t ’n dag om naer uut te kieken. De slachter
krieg eêst ’n borreltje vô dat ’n gae waarke. Eêst ’t beêst steke in dan mit
’t doôie vaarke in ’n kruwaehen nae de brandplekke op ’t gos rond de
kaarke midden op ’t durpsplein. Op de brandplekke ‘oor ’t aer van ’t vaarke
of’ebrand. Daenae komt ’t echte waark in gaet de slacht behinne. In dan kan
de femielje ’t vleis verwaarke. De kinders wachte onheduldig op de sluven
van de poôten, want die vinde ze wè eêl lekker om an te kluven. De daarmen
bin noôdig vô de wosten, mâ d’r bluuf aoltied wè ’n deêl over in die ‘ore
gebakke. Piet krieg ’t waeter in z’n mond as ’n d’r an dienkt: niks lekkerder
van ’t vaarke as z’n gebakke daarmen!
Ie kan nie langer bluve laahe in gae stilletjes uut baade om Merie nie wakker
te maeken. Merie is nie zô staark in bluuf aoltied nog wat langer laahe.
Ie is mit z’n kousen an weze slaepe, dust die oeft ’n nie an te doen. In z’n
langen onderbroek ok nie. Mâ vô de rest doet ’n z’n eihe zô dik mohelijk
ankleêje, want de winter van 1944 is kouwd, eêl kouwd.
As ’n bie ’t vaarkeskot komt mit de pap is ’t nie zô-as anders. ’t Keutje lae
z’n eihe nie zie.
Piet krieg ’n raor gevoel onderin z’n buuk. D’r zâ toch niks…..
In jao ô, ’t beêst lei in ’t kot in beweeg nie. ’t Is doôd, artstikke doôd. Oe kan
dat noe?
Dat is vreêselijk vô iedrendeên die of ’n vaarke eit. In dat bin d’r vee in ’t
durp. Zaalfs de Duitse soldaoten è ’n groôt kot mit ’n stik of tien vaarkes.
Want ok soldaoten motte goed ete, is ’t gin waer? Piet weet percies in wat vô
drama ’n terechte gekommen is. ’t Is noe behin november in â je gin keu eit,
dan ei je zaalf gin vleis ’t kommende jaer. Dan kâ je van voren of an mit ’n
bihhe behinne. Mâ dan mot je vô ’n jaer lank aol je vleis koape! Teminsten,
as ’t beêst of’ekeurd oort. Want ie zâ noe toch nae Leendert de keurmeêster
motte. In je behriept wè, ’n vaarke dat zômâ doôd in ’t kot leit, dat is aoltied
verdacht vleis!
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Piet gae nae binne in maekt Merie wakker. Die behriep netuurlijk ok trek oe
aarg of ’t is.
Jao, dit zaekje mot eêst, de wienkel in de karre motte noe even wachte.
As Piet op de fiets stapt in nae ’t uus van Leendert gaet kriegt ’n toch ’n
idee. As de keurmeêster mee wil waarke, dan zou d’r nog wat moôis kunne
gebeure. Want Leendert eit
‘t net as bienae aole Renissenaers nie zô aarg op de Duitse soldaoten
behrepe. Net as vee aore Renissenaers eit’n in ’t bos van ’t slot boamen
motte kappe. Die è de moffen noôdig om op ’t strangd versperriengen an
te laahen. Want ze dienke dat de invasie van de Engelse in Amerikaanse
soldaoten misschien wè ier zâ weze. Laehe dunen, vlak land d’r achter,
’t zou best ’s ier kunne weze. In zôdoende is t’r van ’t bos nie vee mî
overhebleve, de stammen stae aolemaele diepe in ’t zand op ’t strangd
nae de zeê te wiezen. Neênt, ok de keurmeêster is nie pro-Duits. Mâ vô ’t
plannetje wat of ze noe in ulder oôd è is t’r nog eêne noôdig. Dat is Wullum,
die vô de vaarkes van de Duitse soldaoten mot zurhe. Daer mot Leendert
dust eêst ’s mee praete. Piet krieg wî ’n bitje moed. Ie bluuf nog â lank mit
Leendert praete in ie gaet bienae vrolijk trug naer uus. D’r is gelokkig nog
gin maans nae de wienkel gekomme, dust eit ‘r ok nog gin eêne evrohe waer
of Piet toch is. In zô’n klein durp wete de maansen toch â gauw genocht
vees te vee van mekaore. Piet is ’n praeter, mâ vandaehe kan ’n eêl goed
zwiehe.
D’n aoren ochen eêl vroeg ‘oôrt Piet ’n bitje leven achter z’n uus. Mâ ie bluuf
gewoon laahe in ie doe net of dat ’n niks ‘oôrt. Nae ’n aolf ure durft ’n te gae
kieken. Ie oor dû geknor in geboenk behroet. ’t Is ’n wonder maansen, d’r
loap ’n groôt vet vaarke in ’t kot. De keu van Piet is wî eêmae gezond in mit
z’n natte neuze komt ’n net boven ’t out uut.
’t Is wî eêmae d’ouwe Piet die of bie z’n klanten komt. D’r is t’r nog wè eêne,
die zeit dat ’n gister zô stille was. Ie wiest op z’n mond in zeit: tandpiene.
Mâ gelokkig is ’t over.
As Heinz uut Dortmund bie de vaarkes komt om te kieken of Wullum z’n
waark goed edaen eit, eit ’n eêst niks in de gaten. Mâ aneêns ziet ’n toch dat
‘r in ’t kot ’n doôd vaarke leit. Noe jao, doôd is doôd, Heinz maek z’n eihe
d’r nie zô druk om. Somtieds zit ’t mee in somtieds zit ’t tehen, é. De aore
“schweinen” bin aomè eêl gezond, dust de commandant zâ nie zaahe dat
Heinz nie goed d’r vô gezurgd eit. Misschien eit ’t beêst ’n ziekte. In aalk
geval zâ de keurmeêster van Renisse d’r bie motte komme. In as t’r ’n ziekte
ondekt oort, mot ‘n ’t vaarke ofkeure.
De keurmeêster kiek mâ somber nae ’t onderzoek. Ie laet ’t vaarke
ofvoere om vernietigd t’oren. Dae kiek gin maans naer omme dust dat
’t uuteindelienge toch op de borden van de Renissenaers komt bluuf
onbekend.
Op diensdag gae Piet in Merie eêl blie nae de rippetisie van ’t kaarkkoor
waer of ze aolebeie in zienge. In ’t was agheêl nie moelijk om de lof van d’n
Eer te ziengen!
Henk Blom (Schouws dialect)
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Momenten uut m’n HBS-tied
Naer de HBS
Dat was nog niejt vanzelfsprekend dat ik naer de HBS zou gôô. Ik kon wel
goewd lêre, in ik hao aok wel al op de bieles ezete, mar eigelijk was de HBS
veels te haoge egrepe, vonge ze thuus. ‘Da ’s niks voor uus soort mènsen,
de Ulo is haoge genoeg’, zei moewder. Mêêster Van den Tol van de zesde
klasse heit nog hêêl wat motte soebatte, voordat ’t zôô vaorde was. Eigelijk
heit m’n ouwere zuster de deurslag egeve, want heur heit net zôlange
ezaonikt toet ’t mocht. Heur kon zelf aok goewd lêêre in hao best deur wille
lêre, mar moewder heit dêêr gelieke een stokkie voor estoke. ‘Meisjes die
in Menheersen gôô lêre, dat wore allemaele drellen. Gêên spraeke van!’ hao
ze ezeid in dêêr was toe de kouse mit of ‘eweest. Ze kon thuusbluve, om te
helpene in ’t huushouwen.
Naer de HBS dus, in september 1958. In juni hao ik toelaetingsexamen edae.
Dat durende twêê daegen. De rekenopgaeve hè ’k pas ’elee nog in ’n ouwe
dôôze evonge.
In de zeumervakansie was ik al op de fiets over ’t Dirklanse Sas na
Menheersen eweest om spullen te kaopene voor m’n nieuwe carrière: ’n
schoolagenda, ’n echt degelijken van Tjeenk Willink, ’n saoi dienk eigelijk,
die ’k laeter op’esierd hè mit plae’ies uut De Lach. Die agenda hè ’k nog. Aok
’n tekendôôze in tube’ies plakkaatvèrve in tekenpennen moste an’eschaft
wore. Bie Jordaan hao ’k ’n gymshirt ekocht: blaeuw mit ’n witte kraege in
manchetten. ’t Was knap ruim, ’t was op de groei an’eschaft. ’n Zwarten
gymbroek hao m’n zuster al voor m’n enaoid, wel mit ’n bee’ie lange pupen,
mar die ko’ je oprolle. Schriften in pennen die ko j’ wel bie Gert van Koppen
in Ouddurp kaope. Schoolboeken kon je hure uut ’t boekefons. Omdat ik
toe toch in Menheersen was, nog mar een paer ron’ies om ’t schoolgebouw
eree, een indrukwekkend gebouw. Ik hao d’r zin in!

Pasfoto 1959

Op de HBS
As ik noe langs ’t gebouw rieje in nae de raemen kieke, komme d’r nog
steeds beelden boven van leraeren, lokalen in lessen die dêêr egeve wiere,
leuke in vervelende. Of ’t leuk was hieng dichte van de leraer of leraeres of,
in natuurlijk aok van je interesse. Je zat in een klasse met lêêrlingen van ’t
hêle eiland in niejt allêêne mit personen van je eige durp. Ik zat in de klasse
mit die van vaorde kwamme, van de kop van Goerêê t/m Dirksland in die
van Nieuwe Tonge toet de Plaete. Die van rond Menheersen, Sommelsdiek in
Stad zatte in ’n aore klasse. Mit de jongens hao m’n wel saeme gymnastiek,
want gemengd gym was toe niejt an de orde. In de pauzes hieng ie wat
buten rond of dee je ’n ron’ie deur de Hobbemastraete. As ’t slecht weer
was bleef ie binnen. Je hao aok tussenuren. Dan gieng ie naer den diek of
naer Kruik. In zô’n tussenure hè ’k saeme mit Henk van Putten uut Melissant
’n kêêr pasfoto’s laete maeke bie Rotsma in de Hobbemastraete. Die
pasfoto hê ’k nog. Wat een kop mit haer hao ’k toe nog! Ik mot toe ’n jaer of
vêêrtiejne eweest hè. Wêêr Henk op ’n gegeve moment ebleve is, dat weet ik
niejt. ’k Hê ’n nôôit mêêr ezieje; z’n pasfoto hè ’k nog wel.
Ielk uure ’n aor vak
Ja, dat was wel ofwisselend: ielk uure niejt alêêne ’n aor vak, mar aok ’n aor
lokaal in ’n aore lêraer. Niejt alle vakken vong ik even leuk. Mit de exacte
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Rekenopgaeve
toelaetiengsexamen
1958.

vakken hao ik niejt zôô veel, vooral natuurkunde vong ik vrêêselek, mar dat
kan aok wel an de lêraer elege hè. Zôô hao m’n les van een zekere Tabingh
Suermondt: in êên woord vrêselijk! Die man hao hêlemaele gêên orde. Ik
weet nog dat ’n op ’n kêêr ’n proef dee mit d’n buis van Torricelli. Hie stieng
zenewachtig te klôôien in net toe ’n d’n buis vol mit kwik hao, liet hien’n uut
z’n kneukels valle. De droppels kwik rollende tot in de vaorste hoeken van
’t lokaol. Wiele d’r joelend achteran om d’r wat van te bemachtigen. Mit ’n
blae’ie uut je schrift dee je ’t bie mekaore, mar wêêr most ie ’t zôô gaauw
laete? In je blikke dôôze Caran d’ Ache kleurpotlôôien dan mar. ’t Uure
daerna hao m’n Frans bie Panhuyzen. Ik zat dêêr achteran naest Piejt Voogd
in dêêr hè m’n d’r mit zitte spele. Op je taefel droppels vooruut douwe en
je kon ze aok splitse. Wat ’n leuk goew’ie was dat kwik eigelijk. Tegen t’ende
van de les mar wêêr in de kleurdôôze edae. ’t Tin van ’t blik begon op te
lossene. Noe wiste m’n wel dat goud in
kwik kon oplosse, mar dat dat aok voor tin
gold… Nae Frans hao m’n toe wiskunde bie
de heer Böseken. Die gaf aok scheikunde
in dêêr hè m’n ’t kwik laete zieje. Al ’t tin
van de binnekant van de kleurdôôze was
intussen haest op’lost. Böseken zei dat m’n
dat kwik zôô gaauw meugelijk weig moste
doewe, want dat ’t vrêselijk giftig was. Niejt
in de prullebak netuurlijk! Na dat uure was
’t middegpauze in giengen buten mit ’n
groep uus brôôd opete. ’t Was môôi weer,
dus gienge m’n langs de slôôtkant an de
overkant bie d’n tremlijn van de RTM zitte.
Dêêr hè m’n toe êerst ’t kwik mar in de
slôôt egôôid. De grond mot dêêr dus nog
vervuuld weze van de zwaere metaelen,
zonger dat iemend ’t weet. Bie dezen dan!
As ’k over de nieuwe ‘Shared Space’ in
Menheersen rieje, mot ik d’r altied nog an
dienke. Aok an ’t café van Mina trouwens. Dêêr hè ’k ôôit m’n êêrste zakkies
Smiths Patatochips ekocht. Wat ’n teleurstelling as’t kleine blaeuwe zakkie
zout d’r soms niejt inzat!
Scheikunde vong ik leuk. Dat krege m’n ’t êêrste jaer van de heer Stijl, ’n
gezellig verteller in iemend die spectaculaire proeven dee. Ik weet nog
dat ’n natrium in waeter gôôiende: zokke grôôte stikken dat de resten an
’t plafond bleve kleve in grôôte klappen dat ’t gaf. Ik vong scheikunde zôô
leuk, dat ik thuus aok proeven gieng doewe op de schuurzolder mit glaeze
asperinebuisjes in wat êênvoudige chemicaliën. M’n wèrmtebron was het
spiritusbrandertje uut ’t antieke theelichtje van moewde. Dat is deur de
zuren nog hêlemaele nae de knoppen egôô.
Biologie vong ik hêlemaele ’t einde! Dat zal wel ekomme hè deur de
populaire leraar Ris. Die kwam op z’n scooter hêlemael uut Rotterdam. Hij
vertellende aok persoonlijke diengen, dat dee haest gêên êêne lêraer, die
gavve allêêne mar les. Mit Ris binne m’n nog op de klassefoto egôô. ’t Was in
de derde klasse.
Nêê, ik was niejt exact begaefd, mêêr van de taelen in de cultuur. Zôô
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vong ik Frans hêêl leuk, vooral in d’n tied dat Panhuizen ’n bee’ie mèns
wier, gezellig zelfs. Dat was in de êêrste klasse wel aors. Toe hao m’n les
van de heer Lammers, ’n al wat ouweren heer mit ’n klein snorre’ie in ’n
gouwe brille’ie. Hie kwam uut Bèrgen op Zoom in weunende op kaemers
in de Hobbemastraete. Hie was uuze klasselêraer mar ik hè nôôit ’n
persoonlijk woord uut z’n mond ehôôrd. Met Sinterklaos hao m’n dus
bie hie ‘pakjesuure’. D’r waere briefies etrokke in laet ik noe hie trekke! ’n
Dôôsje hereneusdoeken hè ’k toe mar voor z’n ekocht. ’n Gedichtje hè ’k
mar niet emaekt. In de les hè ’k ’n d’r laeter nog wel ’n kêêr z’n neuze in
zieje snute. As ik tegenwoordig iemend mit ’n Ipod mit twee van de drae’ies
nae z’n ôren zieje, mot ik nog altied an Lammers dienke. Die was daof in hie
hao ’n ‘pre-historische’ hôôrapperaat. In ’t borstzakkie van z’n colbert zat
’n grôte platte Zwarte Katbatterieje in dêêrvandaen liejpe twêê drae’ies na
z’n ôôren, ongeveer as bie zô’n Ipod tegenwoordig. Dat ’n daof was leiende
soms wel tot komische situaties. Op ’n kêêr zatte m’n ’n thema te maekene
in d’n ouwen heer was wat weig’esoesd in hao niet goewd mêêr in de gaten
wat ’r allemaele beurende. Op ’n gegeve moment begon Diny Kosten, die
an de kant van de raemen zat, mit d’r vienger nae boven te zwaoiene om
de andacht te trekkene. Pas nae wat harde uh-uh-geluujen hao ’n ’t deur in
ontstieng de volgende dialoog:
‘Ja, goed, zeg het maar.’
‘Meneer, mag ik alstublieft naar het toilet?’
In op ’n plechtige tôône:
‘Ja goed, doe het raam maar dicht.’
Aok Duuts vong ik heel leuk. Dat krege m’n van de heer Smits, hêêl goewd.
Ik zat bie Duuts naest Peter Legierse in we maekende d’r alletwêê ’n sport
van om zôô haog meugelijke ciefers te haelene. In dat lukkende mêêstal.
Iengels vong ’k stikken minder. De spellieng dêêrvan stong zôô vaorde of
van de uutspraek. In dan die beurten an ’t begin van de les voor ’t bord!
Je stieng dan soms letterlijk voor gek. Bie alle taelen die je toe lêêrende
wier d’r eigelijk hêêl weinig an spreekvaerdigheid edae. ’t Was allêêne mar
schriftelijk vertaele, thema’s maeke in woord’ies in idioom overhôôre. Dat is
tegenwoordig wel aors.
Ik hao toe nôôit kunne dienke dat ik ôôit nog ’s Nederlans zou gôô studere.
Want aok dat vak vong ik vrêselijk. Dat zal aok wel an de lêraer elege
hè, zo weinig inspirerend. Het leek wel of die altied kwaed was. Hie gaf
altied les op zô’n ruzietôône. Aok die man is nog uuze mentor eweest,
mar ‘pakkiesuure’ mit Sinterklaos, dêêr hè m’n mar ’n aore lêraer voor
uut’ezocht: ’n wat leukere vent, de tekenlêraer die uut Braebant kwam
in met zachte g praetende. Als je tekenieng of was in je zei: ‘Meneer, ik
ben klaar’, dan zei hie: ‘Oh, goed, veeg dan de billekes maar schoon.’ Die
Sinterklaosvierieng leverende netuurlijk weer ’n woedeaanval op bie uuze
eige ‘mentor’; hie voelende z’n eige passeerd. Aok ik bin zelf dêêr etracteerd
op scheldkanonades. Op ’n kêêr hao m’n spreekbeurten, ’n driejtal
lêêrliengen in ’n lesuure. Ik zat mien spreekbeurt nog even nae te kiekene
in m’n aardrijkskundeboek. Docht hie dat ik voor ’n aor vak zat te lêrene.
Inêêns begon ’n te raezenen in te tierene. Omdat ’n aok nog altied wat
loensend keek, docht ik dat ’n ’t tegen ’n aore lêêrlieng tekêêrgieng in gieng
geweun deur. De waereld was te kleine!
In de derde klasse hao m’n bie Nederlans aok klassikaal lezene uut ’n
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literair wèrk: de Camera Obscura van Hildebrand. Om de beurte ’n stik
hardop voorleze. Alles bie mekaore eigelijk hêêl saoi. Mar toch bleek ik
toen al wel gevoewl voor literaire kwaliteiten te hè’n. Ik kreeg de deur Beets
bedoelde humor deur. Op ’n dag was ik an de beurte. We waere ’t verhael
over de Familie Kegge an ’t lezene. Toe kwam ik bie een passage die ik hêêl
grappig vong. De ouwe moewder (65 jaer!!!) van Suzette Noiret was net
esturve in lag achter de gerdien’ies van de bestee. Eên in al droefenis! Toe
kwam de stokdaove buurvrouwe mit ’n schaeltie eten voor d’n ‘ziejken’.
De conversaotie die toe ontstieng: zo vrêselijk komisch! Dat was noe ’n
voorbeeld van echte humor: ’n combinaosie van ’t tragische in ’t komische.
Ik kon op ’n gegeve niejt mêêr vaorder leze, want ik kreeg de slappe lach. De
leraer begon woest tegen m’n te briesene in op te spelene. Dêêr begreep ik
niks van. Hao ’k eindelijk de humor van Hildebrand deur en noe dat!
Aok de juffrouw van Aardrijkskunde gaf meestal les op ’n soort ruzietôône.
Ze hao ’n wat raozige teint. In as ze kwaed was wier ze knalrôôd. Dat was
soms al bie ’t begin van de les as t’r êèn van de meisjes op zaonikende
tôône vroog: ‘Juffrouw, krijge we film?’ Nêê, aardrijkskunde heit m’n nôôit
zô kunnen boeie. Aok toe ’k laeter mêêster was, vong ik dat altied ’n hêêl
vervelend vak om te gevene.
Geschiedenis bie De Boer vong ik prachtig. As ie in de les goewd
luusterende, hoevende je thuus haest niks mêêr te lêrene. Dan kon je
makkelijk ’n negene of ’n tiejne haele voor je proefwêrk. Dat vak vong ik
laeter aok leuk om te gevene. Vertelle wier m’n lust in m’n leven.
Behalve volleybal, waere balsporten niks voor mien. We krege op de HBS
aok hockey, mar soms vloge deur ’t hakken mit zôô’n stick de stikken gors
nog haoger dan ’t balle’ie. Ik mocht dan meerieje achterop de fiets bie Dinko
van der Stoep over ’t pad langs de trembaene naer de velden van Corcordia.

Rijks HBS
Middelharnis.

Klassefoto van
klasse 3b, 1961
Bovenste rijje,
twêêdenvan reks:
Pau Heerschap.
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Ik hieuw dan de twêê hockysticks vast.
Op ’n kêêr krege m’n aok haogspriengene bie Flip, zoas wiele de
gymnastiekleraer noemende. Hie hao dichte niejt veel orde. Op ’n keer was
’n zelfs deur wat jonges in ’t volleybalnette ewikkeld, zô gieng ’t verhael. Ik
hao vroeger op de lêgere schoole in gors achter de School met den Bijbel in
Ouddurp ôôit êén kêêr gym ehaod. Deur die êêne training bie de mêêster
maekende ik noe bie Flip de haogste sprong: êên meter vuufinveerteg, in
dat mit ’n hurksprong nog wel.
Dat was de twêêde sportprestatie van m’n leven, mar voorlaopig aok wel
d’n lesten.
Ik kreeg applaus in ’t leverende zelfs ’n bepaelde staotus op. As ’t pauze
was hienge m’n mêêstal in groepies bie de schoole rond of dee ’n rond’ie
deur de Hobbemastraete. Noe was ’t ’r aok ’n exclusief gezelschappie van
wat bizondere jonges wêêr je niej zomar mit mee mocht laope. Die ’t wel
mochte zou ie noe idols noeme. Toe m’n buute waere, nôôdigende de leider
d’rvan m’n mit ’n subtiel knikkie van z’n hôôd uut om m’n d’rbie te voegene.
Eêrst kon ’k ’t eigelek niejt glaove, mar ’t was echt waer. Grôôs as ’n bezem
paraderende ik even laeter zwiegend mee. ’t Heit mar ’n paer daegen
eduurd, want’t was eigelek hêêl saoi.
Mar driej jaer
Driej jaer heit ’t mar eduurd. Toe bin ’k vertrokke nae de ‘Christelijk
Kweekschool op de Veluwe’ in Ede, om voor mêêster te lêrene. Dat bin ’k
aok ewoore. As schooldecaan bin ’k laeter nog ’n paer kêêr vromme eweest
op m’n ouwe opleiding, noe Christelijke Hogeschool Ede.
Nae m’n militaire diejnsttied in Arnhem bin ik wêêr vromme op ’t eiland
ekomme. Eerst als mêêster op de School met de Bijbel in Sommelsdiek,
laeter op de Nederlands Hervormde schoole in Stellendam. In diejn tied bin
’k ik Rotterdam an de Nutsacademie Nederlands MO A en B gôô studere, op
weunsdagmiddeg in zaeterdag. Ik was e’ïnspireerd erocht deur ’n lêraer van
de Kweekschoole, die wat chaotisch mar bevloge mien wêrm emaekt heit
voor de Nederlanse literatuur.
25 jaar hè ’k les egeve op de Prins Maurits in Middelharnis. Ik gieng m’n eige
aok interessere voor de dialecten in hè dêêr over epubliceerd. Dat heit de
andacht etrokke van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek in
zô wie ik betrokke bie de saemestellieng van ’t Supplement van ’t Zêêuwse
woordenboek. Nog altied doewe ik wetenschappelijk ongerzoek naer de
dialecten.
Zô is ’t alles bie mekaore nog ’n hêêl verhael ewoore.. Een dialect is eigelijk
niejt om te schrievene, maar om te vertellene. In dat gôôt mien mêêstal
beter of dan ’t schrieven, mit al die accenttekens. Mar dat mot wel zô, want
dialecten beschikke over veel mêêr klanken dan ’t Algemêên Nederlands.
Aok de grammatica is ingewikkelder dan die van ’t van Nederlands.
Dit stik is eschreve in ’t dialect van Ouddurp. Wie goewd las, zag zeker aok
nog ouwe naemvalsuutgangen, die nog datere van de germaansen tied. Aok
bepaelde vervoegiengsuutgangen van wèrkwoorden in de verleje tied binne
nog bewaerd van toe. De dialecten gôô steeds mêêr verdwiene, de leste
jaeren in rap tempo. Dat is jammer, mar aok wêêr gêên ramp. D’n tael heit
z’n eige ommers altied ontwikkeld.
Pau Heerschap
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Daer is een kindje gebore
Op z’n knietjes zat Jantje op zen stoel, z’n handjes onder z’n ronde kopje in
z’n mondje half ope te luusteren nae ut verhael van opoe. Keesje zat op der
schoat mit z’n duumpje in z’n mond, waarm tegen der angeleund, want opoe
was waarm in vertrouwd.
In as opoe vertelde, dan was je der zellef bie. Dan zag je alles,wat ze zei,voor
je oagen gebeure.
In opoe vertelde: “In toen zagge de herders de sterre boven ut schuurtje
staen in ze hoarden de iengels zienge. Ze liepe hard nae ut schuurtje toe,in
daer lag in den voerbak van de koeien op ut stroa een klein kindje. In dat
was het kindeke Jezus,dat gebore was.In de koeie, die keek der nae, in ut
paerd oak.In ze deeje ut niks. In het kindje z’n moeder stong der oak bie.
De herders viele op der knieën, in ze gienge bidde,net as jule voor je gaet
slaepe. In ut kleine kindje lachte tegen iedereen,in allemaele wazze blieje in
gelokkig, omdat er een kindje gebore was,dat vrede op aerde brienge zou.”
Opoe zweeg. Jantje zuchtte hêêl diep onder den indruk. Keesje kroop nog
een beetje korter bie opoe en geeuwde. “Opoe, komt dat kindje nog wel us
vrom bie ons?”
‘k Weet ut niet, m’n jongetje,mar ieder jaer mit Korsemisse binne m’n
blieje,omdat ’n gebore is?”
“Is de sterre der oak nog?”
“Zo groat niet,gloaf ik, mar daer bin nog zo’n hoap sterren.
In ze blienke noe zo mai. Mar ik gloave,dat Keesje nae bed mot.Kiek mar,hie
slaept haest.In joe oak, Jan.”
“Gae men dan niet nae huus, opoe?”
“Nee,je mag vannacht bie mien bluve slaepe. Je weet toch, dat je moetje een
beetje ziek is.Mareg ochend gae men weer nae der toe.”
“Is ze dan weer beter,opoe?”
“Ik hoop ut, m’n jongen.’k hoop ut”. Intussen kleide opoe Keesje uut,dee ’n
z’n hansjopje an in brocht un in de bestee,hie merkende ut gin iins,hie sliep
al.Jantje kon zen eige al uuklii.
“Zo,m’n ventje,bid noe mar.”
In mit een ernstig smoeltje dee Jantje z’n gebedje:
“Lieve hêertje,maek je asjeblieft men moetje beter in
laet dat kindje weer vrom komme. Ame”.

Daer is een kindje
gebore.

Opoe gieng weer in huus. Ze liet een klein lichtje an. Zo’n lichtje had opoe
allinig mar.Een glaesje was ut in daerin stong een kort,dik kaersje met as bie
z’n moeder onder ut theepotje as ut Zondag was.Bie opoe stong ut zomar
op taefel.Moai von Jantje ut,hie most der ammar nae kieke.Im hie most oak
ammar dienke an dat kleine
kindje in dat schuurtje in die voerbak van de koeien.
Waerom haelden ze dat noe niet in huus? Waerom brochte ze ut
noe niet bie z’n moeder? Die zou ut nie erg vinde, oor, die had
al een bedje voor z’n neergezet.Hie had het zelf gezieje.Keesje
sliep,mar,Jantje lag te droaien. Zo kon ’n ut lichje van opoe nog
beter zieje. Wat was ut toch moai. Dat kleine kindje, zou dat noe
wel een lichje gehad hoa? Wat had ’n noe an een kroane in an al
die oare diengers,die opoe zei, mar die hie niet omthouwe kon?
O,wat blonk dat lichtje moai.Kiek ut danste op in neer.

53

54

Aflevering 182 winter 2013

Wat hoarde un toch? Zienge? Jantje gieng overende zitte. Zen oagjes wied
ope.In toen? De mure gieng van mekoare. Hie kon zomar in ’t schuurtje
kieke.In ja’oor,daer zag ’n ’t: de voerbak mit ut kindje. In ut stak z’n handjes
uut nae Jantje.Mar die kon niet korte bie komme,zomar in z’n hansjop.In
hie had niks om mee te geven, want zen speelgoed was thuus.Mar de moaie
sterre was ter wel. In die vrouwe,die dat kindje z’n moeder was.In nog een
man mit een griezen baerd net as op ut prentje,dat opoe ’n had laete kieke.
In de herders wazze der in de konings mit der kroane op.
Mar ut kindje keek alliin mar nae Jantje.Ut wonk mit z’n handje,dat Jantje
korter bie mos komme.
Op zen bloate voetjes liep Jantje nae taefel, nam ut moaie lichtje in z’n
kleine handjes.
“Hier,das voor joe,’t is wel van opoe,mar ze zal der wel niet boas om
weze,da *k ut an joe geve.Mar je mot nae ons toe komme.Mien moeder heit
een echt bedje voor je.’t Is hier veuls te koud.”
Het kindje knikte in stak z’n handjes uut nae ut moaie lichje.”Ik komme
vannacht nae jule”,zei ut mit een lief stemmetje”. Gae joe noe mar vroom
nae je bedje in gae mar gauw slaepe”.
Jantje kroop weer de bestee in. Hie kon niet mêêr deur de mure kieke, in ut
lichje was weg.Hie zuchtte in sliep.
Toen opoe bie z’n kwam kieke, lag un hêelemaele bloat. Mar koud was ’n
niet in op z’n gezichje lag een gelokkig lachje. Net een engeltje,vond opoe.
Keesje had nog ammar z’n duumpje in z’n mondje. Opoe gieng noe oak mar
nae bed. Ze most mar ofwachte.
Den oaren ochend was Jantje al vroeg wakker. Hie hoarde opoe al in de
keuken.
“Opoe, luuster us”, in impesant was un uut bed in mit een opgewonne
stemmetje gieng un deur: “opoe, ’t kindje Jezus hoeft niet mêêr in ’t
schuurtje in die voerbak. ’t Gaet nae mien moetje. In het nieuwe bedje.”
“Kind,’hoe kom je daer noe toch an?”
“Dat heit un vannacht zellef tegen men gezeid. Je weet wel, toen ikke deur
de mure kon kieke in ’t schuurtje.Mar ut moaie lichje heit un gehouwe”.
Voordat opoe wat zegge kon, kwam z’n voader an. Hie liep haest op un
klusje.
“Moeder,” riep ’n,” alles goed,oor. Weer ’n joon.Je heit weer ’n broertje ,Jan.”
Mit ’n ernstig smoeltje knikte Jantje, “ja,hie wou ommers liever bie ons weze
in dat moa
moaie bedje. Dat heit ’n vannacht toch tegen men gezeid. Mag ut van moe,?”
“Netuurlijk, ze is o,zo blieje mit z’n, “ zei z’n voader, die der niks van
begreep.
“Mar ik vind kindeke Jezus toch mar een roare naem,oo. Want dan spiekere
ze’n an een kruus as ’n groat is”.
“Nee,oor, hie hiet Kloas, net as Sinderkloas. Mar komme jule strak mar mit
opoe kieke. Want Keesje is nog geeneens wakker in joe bint oak nog niet
angeklêêd.”
“Dat geeft niks, vannacht had ik oak allêên men hansjop, mar an,in hie heit
der niks van gezeid.”
Mar opoe vond, dat ut veul te koud was buten.
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Toen Jantje een uurtje laeter bie ut bedje mit ut kleine broertje stong,zag *n
wel, dat ut niet ut kindje van ’s nachs was. En praete kon ut oak al niet.
“ ’t Geef niet, oor, ’k vin je toch wel lief. Je bint toch ’n kerskindje,ee moei?”
Moeder keek mit een gelokkig gezicht nae allemaele.
“Ja,’t is een kerstkind. In ’k hope, dat ut een goed mens zal worre”.
“Amen”, zei opoe in ze gaf ut kleine wezentje voorzichtig een kosje op z’n
kaele kopje.
Mevr. D. K. Soldaat-Poortvliet, Goeree-Overflakkee
(dit verhaal verscheen eerder in Nehalennia 1979)
Mali Mini Mosso
Je bint natuurlijk nie goe bie j’n oad, as je tege de Kerst op ’n uutgesturreve
bungalowpark mee vakantie gaèt. Mien vraauwe in ik deeje dat, toe m’n d’r
tegenop zaège om vô de eêle familie kalkoen te braèje.
“M’n ure ’n bungalow en m’n zègge tege niemand waè m’n bin,” stelde ik vô.
In ’t boekingskantoor keke ze wè ’n bitje vrimd op toen wilder in ’t cèentrum
van de provincie Zeêland ’n bungalow bestelden vô ’n tied , dâ je in de
vrieë natuur alleên mâ kan huile van van de naèrig-eid.
’n Paèr daègen vô vuufintwintig december reeje wilder ’t bungalowpark op.
Mâ in plaèse van de verwachte eêzaèm-eid troffe m’n daè ’n drukte an van
je welste. As ’t nie zô koud ewist was, ao m’n oôns in India kunnen waènen.
Overâ zaège m’n mènsen die bliekens d’r uudskleur uut wermere streken
aofkomstig waère dan wilder.
Toen m’n oôns meldden bie de receptie, keke die mènsen oôns
verwoônderd an.
“Jâ, ier staèt ’t ècht,” zie de juffrouw. “U eit uusje nummer vuuftiene”
“Bin dat aomaè vakantiegangers, die mènsen die ier roôndloape?” vroeg
ik an de juffrouw. “Neê, mee uutzonderieng van uus vuuftiene bin aolle
bungalow’s bezet deû asielzoekers,” zei ze.
“O, mâ daè gaè ik gin weke tussen zitte,” protesteerde ik.
“’t Spiet mien meneer, mâ u bint te laète om te annuleren,” zei ’t kind mee ’n
verdrietige glimlach. ’t Was of ze mee oôns meeleefde omdâ wilder ’n weke
tusse de asielzoekers moste deûbrienge, U kan natuurlijk naèr uus gaè , mâ
’t gèld kriegt u beslist nie terug.,” vervolgde ze.
Die mènsen zulle oôns ok vô asielzoekers anzie,” jammerde mien vraauwe.
Wèneênt mèns ,” zei ik kribbig. “ze zie toch zô dâ m’n bie de autochtonen
tuus-oare. M’n reeje toch mâ langzaèm ’t terrein op, op zoek naè uusje
vuuftiene.
“In de zomer mot ’t ier woôndermoai weze,” mèrkte mien vraauwe op.
De bungalow zag d’r zeer goed uut in zônder de asielzoekers zouwe m’n
van meêning iwist è dâ m’n ’n lot uut de loterie ewonnen aode. Toe m’n
uutstapten wiere m’n onmiddellijk omriengd deû ’n groate oeveel’eid
kinders die aollemaèle van zuud-europese in afrikaanse aofkomst leke.
Groetend naè aolle kanten, baènden wilder oôns ’n wegte naè oôns
vakantieverbluuf. Omdâ goeie raad diere was, aèst even diere as de
bungalow, besloten m’n d’r van te maèke wat d’r van te maèke viel.
We richtten oôns zô gezèllig mogelijk in, Uut de kofferbak toaverde mien
vraauwe ’n kunstkerstboam mee ’n twintigtal lichtjes tevoorschien .
Toen de lichtjes brandden, eên verlichte kerstboam op ’n naèrgeêstig
bungalowpark, zag ’t er van de butenkant bezie, toch smaèkvol uut. Ik ope
dat die mènsen ons gin kwaèd doe,” zei mien vraauwe. “’t Bin natuurlijk
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aollemaèle mohammedanen in de aauwe niet van ’t kindeke Jezus”. Mâ
niemand viel oôns lastig, zodâ m’n ope begonne te kriege dâ m’n die weke
wè deû zouwe komme.
De volgende oggent, bie ’t begin van ’n dag die zô mogelijk nog donkerder
begon dan de vorigen, m’n zaète nog an ’t ontbijt,wier d’r zacht op de
deûre etikt.
Ik stieng op om te kieken, wie d’r was. t’Was ’n klein meisje van oôngeveer
vuuf jaèr oud . Ze keek mien an, mee ’n paèr brune oagen in n’ donker
gezichtje.
Tegen de kaauwe was t’r ’n kleurige doek om d’r oad eknoapt.
“Mali Mini Mosso,” zei ze mee ’n vriendelijk stemmetje. “Mini Mosso,”
antwoordde ik mee ’n breêde glimlach. “Kom binne,”
’t Kind stapte vriemoedig ’t woonvertrek van de bungalow in. “Mali Mini
Mosso,’ zei ze tegen mien vraauwe. “Wâ mo’k terugzègge vroeg mien
vraauwe an mien. “Wat je zeit is volslaège onbelangriek,” antwoordde ik.
“Mâ doe ’t vooraol eêl vriendelijk.
“Dag m’n schatje” zei mien vraauwe.
’t Kind verstieng natuurlijk niks van de woarden, mâ je kon an d’r gezichtje
zie dâ ze de strekking d’r van begreep.
Ongevraègd kroop ze bie mien vraauwe op schoat, in toe ze d’r eige
geïnstalleerd ao, strekte ze ’n bruun viengertje uut naè ’n achtergebleve
rezientje uut ’t krèntebroad. Lus jie ok ’n krènteboter-ammetje vroeg mien
vraauwe terwijl ze op ’t krèntebroad wees. ’t Kind knikte blie . “Oei, Oei “
riep ze, wat betekende asjeblieft of zô-ies. De krènteboter-am besmeêrd mee
echte roambutter was in ’n mum van tied verdwene in ’t ongerige maègje.
Mali Mini Mosso liet zich van mien vraauwes schoat aofzakke in liep naè
de deure. Vô ze de deure sloot, stak ze d’r andje op. Ze zei opnieuw ’n paèr
woarden die wilder nie verstoônde mâ zeer goed begrepe. “t Wier ineêns stil
in uus. “Wedde dâ ze terug komt,” zei ik.
Ik ope ’t,” zei mien vraauwe.
De volgende dag betrapten wilder mekander d’r op dâ m’n op d’r zaète te
wachte.
“Gistere om dezen tied was ze d’r â “ zei mien vraauwe.
“Dat geloaf ik nie, “ antwoordde ik. M’n waère bienaè klaèr mee ’t ontbijt
toe ze op de deure klopte. Vaarder oefden we over dit onderwèrrep niet te
praète, want
op dat oagenblik klonk op de deure ’t zachte tikje van Mini Mosso. Naèdat
ik de deure geopend ao , wandelde ze net as de vortige dag rustig naè
binnen onder ’t uutspreken van d’r vriendelijke groet. Oewel wilder ’n stoel
vô d’r klaèr-ezet aode, prefereerde ze mien vraauwes zachte schoat. Terwijl
ze d’r krènteboter-ammetje zat te eten in ’n klein kopje thee gebruukte,
babbelde ze, ondersteund mee kleine gebaèrtjes van d’r anden in leuke
stembugingen.
’t Was net of ze oôns kleine ver-aèltjes zat te vertlle.
’n Weke lang was ze daègelijks bie ons te gast. De dag van de kerstaèvend
maèkten wilder d’r dudelijk dat d’r vô heur ’n cadeautje onder de
kerstboam zou lègge. Dan mos ze wè om zes ure bie oôn anwezig weze.
Ik trachtte ’t uut te lègge mee zes viengers op te steke in op de klokke te
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wiezen. Toe ze vertrok stak ze vô aolle zeker-eid nog ’s zes viengers naè
bove in wees op de klokke.
Om zes ure dien aèvend wier op de deure eklopt. “Daar is Mini Mosso,” riep
ik blie. Daè stieng ons vriendinnetje an d.n and van ’n exotische schoan-eid,
kennelijk d’r moeder. Ik dee de deure waègenwied ope, om ok de moeder in
ons uur uut te noadigen. Mâ dâ was niet de bedoeling. Ze schoof d’r kind
naè binnen, waèbie ze eên vienger op stak in op de klokke weees. Om te
laète wete dâ’k d’r begrepe ao, stak ik zeven viengers op.
Toe begon ons kerstfeeêst. Wilder zonge mit de CD-speler de kerstliedjes
mee
in keke naè de oagen van ’t kind die vochtig de kerstverlichting
weerkaètsten.
Ze zat op d’r geliefde plaèse bie mien vraauwe op schoat in leunde
droamerig tege d’r borst. M’n ao sukkelaodemèlk emaèkt , snoep in ’n
poppe van stof vô d’r ekocht, zô as kinders graèg è om mee naè bèdde te
neme.Ze nam de geschènke mee ’n dankbaère blik an in liet ze d’n eêlen
aèvend niet mî los. Toe d’r moeder d’r op-aèlde gaf ze oôns aolle tweê vô
de eêste keer ’n kus.
Daènaè was ze wèg.
’n Paèr daègen daènaè moste wilder om èllef ure in de vô-middag de
bungalow verlaète. Toe Mini Mosso op die dag an oôns ontbijt verscheen,
zag ze onze bagage staè. Mee afgriezen wees ze op de koffers.
“No, no, no, schreêuwde ze. Mien vraauwe nam d’r op schoat, in wiegde d’r
as ’n baby een in weer, mâ Mini Mose was ontroastbaèr . Uuteindelijk glee
ze van de schoat aof in liep snikkend de deure uut.
Om èllef ure, m’n stienge net op ’t punt van vertrèk, zaège m’n d’r op ons
aofkomme an d’n and van ’n andere donkere daome.
Ik bin de tolk verklaèrde de daome d’r aanwezig-eid. Ik wil u uutlègge wat
Shari bedoeld eit, mee d’r bezoekjes an u. Toen u op ’t park an-ekomme
bint, kreeg ze medelijden mee u, omdat u zoônder kinderen de feêstdaègen
mos deûbrienge. Daèrom is ze u èlke dag komme bezoeke. Mâ in die weke is
van u gaè aauwe. Ik moet u vô d’r zègge , dâ ze u èrreg zâ misse. We kusten
’t kind mee traènen in onze oagen. In ze eête nie eêns Mali Mini Mosso. Ze
eête Shari…
Uit: Joop van Zijp vertelt, deel 2
(nog niet uitgegeven); dialect Kerkwerve
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Kerstmis vo oalemael
‘t Land dat lig te rusten
Oales lig tevree
‘t Is oneindug stille
Kerstmis op de stee

De mensen mee een wolle muste
Anden vrieve,stille praete
Lichjes achter ’t raem
Kerstmis op de straete

Over ’t land een witte nevel
Boómen op een vare rand
Op een tak een veuhel
Kerstmis op ut land

Klokken die doe luue
dan wee zacht,dan wee sterk
Zachjes ’t urhul spele
Kerstmis in de kerk

Je oor ’t et kraeke in de boómen
Lichjes in een uus
Kinderstemme zienge
Kerstmis tuus

Een traene in een óóhe
van binnen as een stéén
Een klein uusje
Kerstmis alleen

An de lucht de sterren
twienkele, overal
Een deure op een kiertje
Kerstmis in een stal

Kiek, een lichte sterre
Mee een hloed van hloeiend stael
Die staet boven elk uusje
Kerstmis vo oalemael

C.A. van Boven 1980, Wissenkerke, uit Nehalennia 1980, afl. 38.

Pastoor Gielliet
Lang geleejen wier der een kleinen op de wèreld gezet.
’t Was onder Biervliet èn zijn naom was Omer Gielliet
Toen à die nog êêl klein was zei die ik gaon der voor,
an ’k vee laoter grôôt bèn dan wor ik zeker pastoor.
Dà klein ventje van toen èt inderdaod woord g’ouwen.
Jaoren laoter is die dan oek nog es gaon beeldouwen.
Waor à die ’t beste in was is altiid een vraoge gebleven,
wan allebei die roepingen waoren zijn lust èn zijn leven.
Ie wier tot pastoor benoemd in Brejes an ’t waoter.
Maor een echten Bressiaonder wier die pas vee laoter.
À je noe wil dat een Bressiaonder je de les gao spellen
dan moe je een verkêêrd woord over Gielliet vertellen.

Werk van pastoor
Gielliet.

Ik was het nii altiid êêns mee wà pastoor Gielliet zei
mao ’k ao vee respect voor em in zijn veekleurige pij.
Op een zondag zei die “k gaon ’t nii te lange trekken,
wan ’k moe zôô bots naor een betoging vertrekken.
De wèreld is vee te môôi om dem zoemao te vernielen
dus gaon ’k strek tegen die kèrnkoppen gaon knielen.
Bii de Red de Schelde-tocht zei die in bevlogen preken
dà zij al die stienkende fabrieken maor af mosten breken.
An ’k dan zei ’t is allemao nii zôô erg as à jii wè vrêêst,
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dan zei die: misschien, mao zaolig bèn d’ èrmen van gêêst.
Oek om te zien viel pastoor Omer Gielliet echt wel op,
mee zijn speciaole klêêren èn vooral zijn Christuskop.
Een grôôte redenèr kon je pastoor Gielliet nii noemen,
mao wat die zei dà bleef dikkels nog lang naozoemen.
In zijn kèrkdienst zaoten we dan oek altiid mee velen.
de kinders mochten ondertussen op de vloer wà spelen.
Dat die nii gelukkig was mee de leiding van de kerke,
liet die altiid zonder omwegen êêl dudelijk mèrken.
Ie is mee mènsen naor ontelbaore graoven gegaon
èn onderden bruidspaoren èn voo zijn altaor gestaon.
Dao was voor iederêên een woord in zôô’n moment
èn maor êêl weinig mènsen waoren nii echt content.
As beeldouwer van ouwen out is die nii t’evenaoren
’t is t’open dà ze zijn creaoties lang kunnen bewaoren.
Gaot es nao zijn kerke mee die môôie versierde luken
mao let êêst op de twaolf apostels die daor opduken.

Nog een werk van
pastoor Gielliet.

Zelfs iemand die nii echt van beeldouwwerken oudt,
vindt ’t prachtig wat Omer Gilliet daor èt gebeeldouwt.
Van binnen een uniek kruusbeeld èn een dôôpvont
èn van voren dien eenvoudige kelke van ’t verbond.
Daor èn ontelbaore mènsen rond die kelke gestaon,
udder naom geschreven èn weer in die kelke gedaon.
Over pastoor Gielliet zou je nog uren kunnen praoten,
maor eigenlijk zou je’m beter zelf an ’t woord laoten.
Bedienk dan mao dat die man altiid voort zà leven
in al het môôie wat ie ons al die jaoren èt gegeven.
Leen de Jonge, dialect Land van Axel

VARIA
De heer Sponselee (Hulst) stuurde een foto in van een onbekend voorwerp.
Hij riep de hulp van de lezers, maar ook die konden hem niet helpen.
Slechts één reactie kregen we binnen. Van Ed Steijns uit Kloosterzande. Het
kwam hem heel onbekend voor. “Ik heb dat nog nooit gezien. ’t Lijkt op zô’n
klauwken om vuil mee op te pakken.”
Balen, zakken en kisten
De verzameling afbeeldingen
van kisten en balen kan worden
aanvuld. Piet Lodder uit
Sommelsdijk stuurde ons de
foto van een kist, die aan zijn
plaatsgenoot Jan Mastenbroek
toebehoorde. Bedankt, Piet.
...’t Lijkt op zô’n
klauwken om vuil
mee op te pakken.
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ANTWOORDEN VRAGENLIJST 180
Op deze vragenlijst kregen we 34 zorgvuldig ingevulde vragenlijsten binnen.
Hartelijk dank.
1. Ik gae mee vakantie: W (Ok) ZB (Kwd; Dw; Ovz; Ndp; Bsl; Ktg; Bzl; Rll; Ier)
T (Tln; Po) Phi (Phi SchD (Rns; Elm, Otl; Bns; Sjl; Zn) ZVW (Gde; Nvt; Obg;
Bvt) LvA (Nz; Hok) ZVO-Zd (Cg; Ovs) GOfl (Smd; Odp) die hi mie vekansie
W(Kwd).
2. Die gae op vakantie W (Bgk; Ok; Ok) ZB (Kwd; Dweg; Ovz; Ndp; Ier) T
(Tln; Anl; Po) Phi (Phi) SchD (Elm; Otl; Bns; Sjl; Zn; Rns) ZVW (Wtk) LvA
(Nz; Hok) ZVO-Zd (Cg) GOfl (Smd).
3. Ze gae mee pensioen W (Bgk; Ok ) ZB (Kwd; Dwg; Ovz; Ndp; Bsl; Ktg; Bzl;
Rll; Ier) T (Tln; Anl; Po) Phi (Phi) SchD (Rns; Rlm; Otl; Bns; Sjl; Zn) ZVW
(Obg; Bvt; Wtk) LvA (Nz; Hok) ZVO-Zd (Cg; Ovs) GOfl (Smd; Odp).
4. Ze gae op pensioen ZVW (Gde, Nvt) LvA (Hok) ZVO-Zd (Cg; Ovs) Ze trekt
van Drees ZB (Bzl).
5. de pompbak het aanrecht ZVW (Gde; Nvt) oud, pompstijn.
De rechtbanke ZB (Kwd; Ndp; Ktg; Rll; Ier T (Tln) LvA (Nz) ZVO-Zd (Ovs)
pombak ZVO-Zd (Cg) rechtbank Phi (Phi) SchD (Elm; Otl; Rns; Bns; Sjr) GOfl
(Smd; Odp).
6. zwabbere(n) onvast gaan W (Ok) ie zwabbert as ’n end; ZB (Kwd; Dwg;
Ovz; Ndp; Bsl; Ktg; Kzl; Rll; Ier) T (Tln; Anl; Po) Phi (Phi) SchD (Elm; Otl;
Rns; Bns; Zn) ZVW (Obg; Bvt; Wtk) LvA (Nz; Hok) ZVO-Zd (Ovs) GOfl (Smd;
Odp) soenkel(n) W (Ok) zwuifele(n) ZVW (Gde; Nvt) en zwalken LvA (Nz)
SchD (Zn).
7. bevuuld vuil (een raam bijv) ZB (Bzl; Rll) T (Tln; Po) Phi (Phi) SchD (Bns;
Sjr) ZVW (Obg; Wtk) LvA (Nz) ’n vuule broek (kind) W (Ok).
8. bekletst vuil (de aanrecht bijv.) T (Po) ZVW (Obg; Wtk) LvA (Nz) ZV)-Zd
(Ovs)
de gootsteen plakt W (Ok) smoezelig ZB (Ndp). Bekletst: de aanrecht staat
vol ZVW (Gde; Nvt).
9 besmoesterd vuil (tafelzeiltje bijv. ZB (Ndp) T (Tln; Po) ZVW (Obg; Wtk)
LvA (Nz; Hok) . Beklijsterd ZVW (Nvt; Gde).
10. plekkerig vuil (bijv. ’n overhemd) W (Ok) ZB (Bsl) SchD (Elm; Otl; Rns;
Bns; Sjr) ZVW (Wtk) GOfl (Odp). Padderig LvA (Nz).
11. ’t Nieuws het journaal van 8 uur. W (Bgk; Ok) ZB (Kwd; Dweg; Ovz; Ndp;
Bsl; Ktg; Bzl; Rll; Ier) T (Tln; Po) Phi (Phi) SchD (Rns; Elm; Otl; Bns; Sjr; Zn)
ZVW (Gde; Nvt; Obg; Bvt; Wtk) LvA (Nz) ZVO-Zd (Cg; Ovs) GOfl (Smd; Odp).
Dus: Algemeen.
12. De PZC trekke(n) geabonneerd zijn op de PZC ZVW (Gde; Nvt; Bvt) LvA
(Nz) ZVO-Zd (Cg; Ovs). De PZC leze(n) W (Ok) ZB (Dwg; Ovz; Ndp; Ier) T
(Po) Phi (Phi) SchD (Bns; Sjr Bns; Zn) ZVW (Wtk) LvA (Hok) GOfl (Odp) De
PZC ’èn (ZB (Kwd).
13. Prakkerzeerderig tobberig ZB (Bsl; Rll) T (Tln; Po) Phi (Phi) SchD (Rns;
Elm; Sjr; Bns; Zn) ZVW (Nvt; Gde; Obg) LvA (Nz) ZVO-Zd (Ovs) GOfl (Odp).
14. Prakkezeere(n) uitproberen, bijv. een oude wekker, motor. W (Ok) ZB
(Bsl; Rll) T (Po) SchD (Elm; Otl; Rns; Zn) ZVW (Gde; Nvt; Wtk)
15. Eutebeute(n) nutteloos werk doen W (Ok) niet altijd nutteloos, wel in
een laag tempo; Ier; T (Tln) Phi (Phi) SchD (Rns; Elm; Otl Bns; Sjr: in de
betekenis van gezellig praten over dit en dat) ZVW (Gde; Nvt; Obg; Wtk)
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ZVO-Zd Ovs keutele(n).
16. Bebeutere(n) met boter besmeren W (Ok) ZB (Bzl; Rll) T (Tln) LvA (Nz)
beboteren ZVO (Ovs). Bebeuterd en besuukerd worre(n) verwend worden
W (Ok) je wor d’r bebeuterd en besuukerd, je wordt er verwend, gastvrij
ontvangen ZB (Ktg).
Smère(n) Alg; besmjèren ZVO-Zd (Cg).
17. de zolder afdoe(n) het plafond soppen W (Bgk; Ok) ZB (Kwd; Dwg; Ovz;
Bsl; Bzl; Rll; Kwd; Ndp; Ier) T (Tln; Anl; Po) Phi (Phi) SchD (Elm; Otl; Sjr;
Bns; Sjr; Zn) ZVW (Wtk) LvA (Nz; Hok) ZVO-Zd (Ovs) GOfl (Smd) GOfl (Odp)
de zolderieng afdoe SchD (Rns) de zolder afkuus’n ZVW (Gde; Nvt)
’t plafond afdoe(n) W (Ok).
18. Roef’tem vlug W (Bgk; Ok) ZB (Rll; Ier) T (Tln; Po) SchD (Elm; Otl; Rns;
Bns; Zn) LvA (Nz) van roeftem GOfl (Smd) Roef, roef ZB (Ndp; Bsl; Bzl).
19. Roefel de schoel vlug en slordig W (Ok) T (Po) Phi (Phi) LvA (Nz) ZVO
(Cg; Ovs) roefel de pattoefel ZVW (Gde; Nvt) afroefele(n) W Bgk) en roêschoê
GOfl (Smd).
20. ’n voajaersverreke varken dat in de lente wordt geslacht ZB (Kwd; Ndp;
Rll) SchD (Elm; Otl; Rns).
21. Die eit z’n to(e)nge ingeslikt, die zegt niets, vaak tegen een kind gezegd
W (Ok) ZB (Kwd; Bsl; Ktg; Bzl; Rll; Ier) T (Tln; Anl; Po) Phi (Phi) SchD (Elm;
Otl; Rns; Bns; Sjr; Zn) ZVW (Obg; Wtk) LvA (Nz; Hok) GOfl (Odp).
…tonge verloren ZB (Ndp) LvA (Hok) ZVO-Zd (Ovs) GOfl (Smd) ; ie geef gin
plume vô ’n mande vol SchD (Rns).
22. de sleekachel de plattebuiskachel ZB (Rll; Ier) T (Anl; Po) Phi (Phi) SchD
(Elm; Otl; Bns; Sjr; ZnRns) GOfl (Smd; Odp) de plattebuze W (Bgk) ZB (Ktg)
ZVW (Gde; Nvt) de plattebûze kachel ZB (Kwd; Bsl) de plattebuuskachel ZVW
(Wtk) en de buzekachel LvA (Hok).
23. Eten in het voorjaar, speciaal tijdens de Paasdagen. Mevrouw J. JanseDijke, afkomstig uut Poortvliet (Pooflie) schreef ons: “Ik kan me nog goed
herinnere, oe attet bie ons was vroeger. Me weunden dicht bie de zeediek,
in iedere zaeterdag giengen me om krukels. Dat was geweun traditie. Ook ’s
zeumers. In dan dejen me ze wassen, net as Pau Heerschap. Mà ammen ze
moste koke, dan deeje me jist waeter mi flink wat zout in peper an de kook
brienge. In dan unjins de krukels derin. Die atte in een stermien uutgelekt
waere. In à ’t waeter dan wee kookte, dan een kwartier koke. Heerlijk waeren
ze.”
Jan de Smit (Oostburg) weet te melden dat er in zijn woonplaats vroeger
geen verband was met Kerst en kreukels. Wel waren er met kerstmis
rezienbrôôd en feestelijke tulbanden mee rezienen en krenten. Mee ’n
bolletje er bovenop.
George Vervaet schrijft ons dat de kreukels in Biervliet werden gekookt in
water zonder zout en zonder peper. Na het koken werden de beestjes eruit
gepeuterd met een stopnaald.
Pau Heerschap schreef nog een aanvulling: “Je ging de krukels zoeken
rond Pasen, maar het kon het hele jaar door. Ze moste spieje in een emmer
met zout water. Deksel erop, anders kropen ze eruit! Dat duurde wel een
nacht lang. Koken in schoon water en aan de kook brengen. In kokend
water gooien! Dan vijf tot tien minuten laten koken. Met een stopnaald in
een draaiende beweging de krukel uit de schelp halen. Eten met zout en
peper.” Mw. Ada van Klooster (ZN) geeft dat de krukels werden gegeten met
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krentenbrood. Met een stopnaald werd het hoedje eraf gehaald.
Kees Heule weet nog, dat de krukels in een emmer water moesten staan om
te spiejen, want dan ging de gronderige smaak eruit.
Teun Rosmolen Elm; Otl; Rns) wijst erop dat vooral bij oostenwind en heel
laag water de grootste krukels gevonden werden in de Oosterschelde. En
tijdens het eten “smaerde je de oedjes onder an je bord, want ze kleefden
erg.”
R.W.

Mw. N. HamelinkScheele en oudvoorzitter Adri
Scheele vullen een
nieuwe vragenlijst in.

63

Aflevering 182 winter 2013

Zêêuwse Dialect Verênigieng

Vragenlijst 182 dec. 2013

Secr. Z.V.D.
Rinus Willemsen,
Boterzandestraat 15,
4521 AS Biervliet
Tel 0115 481521
rwillemsen@zeelandnet.nl
Beste mensen,
Vanaf 2012 staan de vragenlijsten gedrukt in Nehalennia. Vaste inzenders van deze lijsten
ontvangen die thuisgestuurd. Anderen knippen deze lijst uit. Dat is ook mogelijk. Ook kunt u
de lijsten van onze site halen en digitaal opsturen. Onze site is: www.zeeuws dialect.nl
Dialect van de plaats ..................................................................................................................................................................................................................................
Gesproken door:
Naam ................................................................................................................................................ Geboorteplaats ..............................................................................
Geboortejaar ........................................................................................................................ (Vroeger) Beroep ........................................................................
Adres invuller/ster .........................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel. ...................................................................................................................................................... E-mail ............................................................................................................
		

Bekend?

Wordt anders gezegd?

1.	 D’n anrecht is vol

..........................

........................................................................................................................

2.	 ’t Anrecht is vol

..........................

........................................................................................................................

3.	 ’n saggreinvreter een humeurige man

..........................

........................................................................................................................

4.	 bekaoid, in: hij kwam er bekaoid van af
hij kwam er slecht van af
..........................

........................................................................................................................

5.	 beliefte, in: nae (naor) beliefte
naar believen

..........................

........................................................................................................................

6.	 karre, in d’r viel niks van de karre
er was geen voordeel

..........................

........................................................................................................................

7.	 ‘k Zal nog even je broek afdoen
je broek inkorten

..........................

........................................................................................................................
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8.

opstops: in Opstops vertrekken
hals over kop vertrekken

..........................

........................................................................................................................

9.	 ènde in: Die gaf van ’t ènde
Die werkte flink door

..........................

........................................................................................................................

10.	 vuulteputje vuilputje, bezienkput

..........................

........................................................................................................................

11.	 vuultewaogen vuilniswagen

..........................

........................................................................................................................

12.	 vuultebak vuilnisbak, grijze container

..........................

........................................................................................................................

13.	 teuten, zitten teuten : treuzelen

..........................

........................................................................................................................

14.	 wa gaon je drienken? Wat willen jullie
drinken?

..........................

........................................................................................................................

15.	 teutebelle man die treuzelt

..........................

........................................................................................................................

16.	 teutebelle vrouw die treuzelt

..........................

........................................................................................................................

17.	 waste: die is in de waste
zich vergissen

..........................

........................................................................................................................

18.	 Bin je besuukerd? Ben je mal?

..........................

........................................................................................................................

19.	 ’t uusje bie de schure ’ouwe(n) alles
bij elkaar houden, goed zorgen voor

..........................

........................................................................................................................

20.	 Da was nie sjuust dat was niet goed

..........................

........................................................................................................................

21.	 Die zou de stêênen laete/laoten
vechte(n) gez. van een twistziek iem

..........................

........................................................................................................................

22.	 D’as gêên wèrk ee Dat hoort niet hoor

..........................

........................................................................................................................

Neem ook nog even nota van de Kiekplaete.
Het antwoord kan op een los blaadje bijgevoegd worden of hieronder geschreven worden.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Voor meer dialectwoorden uit uw streek, kijk naar het stukje dat Pau Heerschap schreef
in deze Nehalennia onder Van de Redactiecommissie. U kunt uw woorden hieronder
opschrijven,die verband houden met Sinterklaas, Kerst en de jaarwisseling.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Verantwoording van de illustraties:
Auteurs of Zêêuwse Dialect Verênigieng, tenzij anders vermeld in het bijschrift.

Nehalennia is in de eerste plaats een blad voor leden van de
Werkgroep CultuurHistorie en de Zêêuwse Dialect Verênigieng.
Het tijdschrift richt zich echter ook op andere geïnteresseerden in de
Zeeuwse archeologie, geschiedenis, dialectologie en volkskunde.
Kopij van zowel leden als niet-leden wordt door de redactie graag
tegemoet gezien.
Stuur ons uw bijdragen digitaal toe. Redactie-adres: J.J.B. Kuipers,
SCEZ, Postbus 49, 4330 AA Middelburg, tel. 0118-670879, e-mail jjb.
kuipers@scez.nl
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